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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011. október 25-én 
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Kőszegi Ilona polgármester
Mészáros Lajos alpolgármester
Diószegi Imola Katalin képviselő
Kőszegi Míra képviselő
Tánczos Sándor képviselő

Bencze Éva körjegyző
Bereczki Bernadett pénzügyi vezető
Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1600 órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester 
Köszöntötte  a  megjelent  képviselő  hölgyeket  és  urakat,  Bencze  Éva körjegyzőt,  Bereczki 
Bernadett pénzügyi vezetőt, Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, az Öböl TV munkatársait, 
valamint azt az érdeklődő királyszentistváni polgárt, aki megtisztelte jelenlétével az ülést.

Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van.

A napirendre a meghívóval megegyezően tett javaslatot.
Napirendi javaslat:

1. Királyszentistván  Község  Önkormányzat  költségvetésének  2011.  III.  negyedéves 
módosítása 

2. A 2012. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
3. Stratégiai terv felülvizsgálata
4. Leader pályázaton történő részt vételről döntés
5. A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása
6. Vegyes ügyek

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük a napirenddel kapcsolatban.

Mészáros Lajos alpolgármester:
A  Kulturális  és  Szociális  Bizottsági  ülésen  kérte,  hogy  a  testület  vizsgálja  felül  az 
adórendeleteit.

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy napirend előtti tájékoztatójában vissza fog csatolni erre a témára.

A  jegyzőkönyv  vezetőjének  Zavada  Mihályné  kirendeltség-vezetőt,  hitelesítőknek  pedig 
Diószegi Imola és Tánczos Sándor képviselőket javasolta.

Kérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  amennyiben  egyetértenek  a  javasolt  napirendi 
pontokkal, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.

A képviselő-testület  5 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a  
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét. 

Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a 
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Napirend előtt tíz témában tájékoztatta a képviselő-testületet: 

1.) A Bursa  Hungarica  Ösztöndíjrendszerhez  való  csatlakozásról  a  szándéknyilatkozat 
október 3-án elküldésre került, a pályázati kiírások megtörténtek, illetve minden olyan 
tanulónak kiküldésre került a pályázati kiírás és a pályázati űrlap, aki a tanévkezdési 
támogatáshoz felsőfokú tanintézeti jogviszony-igazolást nyújtott be önkormányzatunkhoz.

2.) A  VKTT  felé  a  Társulási  Megállapodás  módosításáról  hozott  határozatról  a 
jegyzőkönyvkivonat megküldésre került.  A módosítás után az egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást aláírása megtörtént.

3.) A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület felé a testületi döntés közlésre került, és az 
Öböl-kártyával kapcsolatos önkormányzati önrész átutalásra került.

4.) A  Központi  orvosi  ügyeleti  szerződés  módosításával  kapcsolatban  a  jelenlegi 
szolgáltatóval  a  szerződés  felmondásra,  míg  az  új  szolgáltatóval  a  megállapodás 
aláírásra került.

5.) A  térinformatikai  rendszer  aktualizálása  folyamatban  van,  a  Nemzeti  Kataszteri 
Nonprofit  Kft-től az adatokat megrendelte,  jelenleg várják az adatcsomagot.  Ennek 
megérkezte után lehet tovább lépni.

6.) A hótolással kapcsolatos szerződés elkészült, jelenleg egyeztetés alatt áll, várhatóan a 
héten aláírásra kerül.

7.) A nyílászárókkal  kapcsolatos  szerződés  aláírásra  került,  jelenleg  az  ajtók  gyártása 
folyik.

8.) A Faluház csapadékvíz-elvezető rendszerének helyreállítására a szerződés megkötésre 
került,  a  munkálatokat  a  vállalkozó  elvégezte,  a  műszaki  átadás-átvétel  e  héten 
várhatóan megtörténik.

9.)  Mészáros Lajos alpolgármester úr a szeptemberi Kulturális  és Szociális  Bizottsági 
ülésen  felvetette,  hogy  az  Önkormányzat  emelje  maximumra  az  iparűzési-  és  az 
építményadót,  valamint  vessen  ki  telekadót.  Erre  visszacsatolva  a  következő 
tájékoztatást adta: Királyszentistvánon az iparűzési adó a maximálisan kivethető 2 %-
on  van  megállapítva.  Az  építményadó  jelenleg  800  Ft/m2,  a  maximálisan 
megállapítható  mérték:  1.100,-  Ft/m2.  Ennek  emeléséről  a  koncepció  készítésekor 
kellene tárgyalni,  és a decemberi  testületi  ülésen a kialakult  egységes álláspontnak 
megfelelően a rendeleteket felülvizsgálni és módosítani.  A telekadó csak belterületen 
vethető ki, ami a lakosság terheit  növelné, így annak kivetését nem javasolta.  Ehhez a 
témához kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatta még a képviselő-testület tagjait:
Információi szerint felszámolási eljárás alá került egy olyan Királyszentistván közigazgatási 
területén működő cég, melynek befizetései az Önkormányzat iparűzési adó bevételének  
1/3-át tették ki. Tehát a jövőben az adóbevételek jelentős csökkenésével kell számolni. 
2011. október 12-ig az alábbiak szerint folytak be a helyi adók:
Építményadó előirányzat: 8 millió forint volt, befolyt 9.945 eFt (124,3 %). 
Hátralék összege: 2.129 eFt, mely egy adóalany tartozása, aki részletfizetési kedvezményt 
kapott fizetési nehézségei miatt. Esetében valószínűsíthetően fenti összeg befizetésre fog 
kerülni.
Az iparűzési adó előirányzat 32.000 eFt, ebből befolyt 23.259 eFt (72,7 %). (Ténylegesen 
mintegy 29 millió Ft folyt be, de jelentős összeget, mintegy 4 millió Ft-ot kellett visszautalni 
a bevallások alapján.)
Hátralék  összege:  6.546  eFt,  mely  15  adóalany  tartozása.  Ebből  várhatóan  
3.727 eFt behajthatatlan lesz, mert a cég ellen felszámolási eljárás folyik. Felhívta a 
képviselők  figyelmét,  hogy a  bevallások alapján  (a  gazdasági  válság  hatásaként)  a 
befizetendő iparűzési adó nagysága folyamatosan csökken, a tavalyihoz képest idén 
mintegy 20 %-kal, 7 millió Ft-tal csökkent a nagysága.
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A gépjármű adó 2011. évi előirányzata 3.278 eFt, melyből befolyt 2.633 eFt (80,3 %).
Hátralék összege: 1.795 eFt, amely 61 adózó tartozása. Az 50 eFt feletti hátralékosok száma 
7 fő. A behajtások folyamatosak, a felszólítások kimentek. Azok esetében, akik ezután sem 
fizettek  a munkáltató  megállapítása  érdekében az OEP megkeresésre  került,  jelenleg  a 
választ várja a kolléga. Ezután letiltatja a tartozást, ha erre nincs mód, akkor az autó a 
forgalomból kivonásra fog kerülni. A tapasztalatok szerint a magánszemélyek jó része – ha 
késve is – de fizet, a késések általában fizetési nehézségeik miatt adódnak.

10.) És végül, mivel nyílt testületi ülésen hangzik el, nevek nélkül osztott meg egy információt a 
testülettel: Tájékoztatták arról, hogy az a királyszentistváni polgár, aki eladó beruházási 
területként  hirdette  a  036/3-4-5  hrsz-ú  területet,  és  továbbadta  egy  magánszemélynek, 
amelyet az értékesített egy Kft-nek, pert indított mind a területét megvásárló magánszemély, 
mind a Kft ellen szabálytalanságok miatt, és kérte a bíróságon az ingatlanra a perfeljegyzés 
elrendelését. Amennyiben felperes a pert megnyeri, akkor várható az ingatlan tekintetében 
az  eredeti  állapot  helyreállítása,  tehát  felperes  tulajdonjogának  telekkönyvi 
visszajegyzése.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2011.  III.     
NEGYEDÉVES MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyagot minden képviselő-társam megkapta.
Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

Bencze Éva körjegyző: 
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
III. negyedéves módosítását.

A  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  az  Önkormányzat  2011.  évi  
költségvetésének III. negyedéves módosítását, és az alábbi rendeletet alkották:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és  jelen  jegyzőkönyv  1.  számú  melléklete  szerint  elfogadta 
Királyszentistván  Község Önkormányzata  2011.  évi  költségvetésének  III. 
negyedévi módosítását.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

2. A 2012. ÉVI BELSŐELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy 2012. évben a terv szerint a 
belsőellenőrzés  célterületei  a pályázati  elszámolások, számviteli  szabályozottság,  bevételek 
beszedése, közbeszerzési és beszerzési eljárások lesznek.
Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

Bencze Éva körjegyző:
A  belsőellenőrzési  terv  a  kötelező  formátumban  készült  el,  melyet  november  15-ig  kell 
megtárgyalnia  a  képviselő-testületnek.  Elmondta  még,  hogy  egy  5  napos  belsőellenőrzési 
szabad keret biztosítását javasolta, ami azt jelenti, hogy ha bármi olyan téma merül fel, mely 
egy 5 napos ellenőrzési keretbe belefér annak ellenőrzése aktuális időpontban kérhető. 

Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a kiegészítést, és megkérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket, 
mondják el véleményüket.
Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzési 
tervét.

A  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  az  Önkormányzat  2012.  évi  
belsőellenőrzési tervét, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2011. (X.25.) KKt. határozat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyző 
által  előterjesztett,  jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező,  a  193/2003. 
(XI.26.) Kormányrendelet 21. §. előírásai alapján elkészített 2012. évi belső 
ellenőrzési  tervet  jóváhagyja,  és  utasítja  a  Körjegyzőt  a  tervezett 
ellenőrzések  végrehajtására,  illetve  a  végrehajtáshoz  szükséges 
megbízólevelek kiadására. 

Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: azonnal

4



3. STRATÉGIAI TERV FELÜLVIZSGÁLATA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
Az elkészült  stratégiai  terv ráilleszkedik a belsőellenőrzési  tervre,  a belsőellenőrrel  történt 
egyeztetés alapján készült el 2016-ig, ez tartalmazza a kockázati részek megfogalmazását és 
azt, hogy milyen főbb célja területei lesznek a későbbiekben a belsőellenőrzésnek.

Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.
Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a 2012-2016 évekre készült stratégiai tervet.
A képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  a  stratégiai  tervet  elfogadták,  és  az  alábbi 
határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2011. (X.25.) KKt. határozat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 193/2003. 
(XI.26.)  Kormányrendelet  szakmai  követelményeinek  megfelelve 
felülvizsgálta, illetve 2012-2016. évekre elkészítette, és jelen jegyzőkönyv 
3. sz. melléklete szerint elfogadta belsőellenőrzési stratégiai tervét.  

Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: azonnal

4. LEADER PÁLYÁZAON TÖRTÉNŐ RÉSZT VÉTELRŐL DÖNTÉS  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést  minden képviselő  megkapta.  Mint  korábban jelezte,  két  Leader  pályázat 
esetében lenne lehetősége az Önkormányzatnak a részt vételre. Sajnos a pályázati határidő 
rövidsége miatt csak az egyik, az augusztus 20-i Szent István Napok támogatására tudják a 
pályázatot  benyújtani  a  szigorú  előírások  betartásával.  A  másik  esetben  előbb  részletes 
költségvetési kiírást kellene készíttetni, hogy azonos műszaki tartalommal, és az MVH által 
hitelesített  építési  normagyűjtemény  szerint  készüljön  el,  majd  kerüljön  legalább  3 
kivitelezőnek elküldésre az árajánlat kérés. Ez több hetet is igénybe venne, így a pályázati 
határidőből kicsúsznának. Fentiek miatt kérte a testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztés 
alapján  dönteni  szíveskedjenek  a  XX.  Szent  István  Nap  –  Királyszentistváni  Falunap 
rendezvénysorozat című pályázat benyújtásáról, csatolt határozati javaslat szerint.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a „Helyi LEADER 
szellemiségű rendezvények támogatása” célterület vonatkozásában a „XX. Szent István Nap – 
Királyszentistváni  Falunap”  rendezvénysorozat  címen  történő  pályázat  benyújtására  tett 
javaslatával.

A képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  a  polgármester  javaslatát  elfogadták,  és  az  
alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2011. (X.25.) KKt. határozat

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  arról 
határozott, hogy a 2012. augusztus hónapban megrendezésre kerülő XX. 
Szent  István  Napok  rendezvénysorozat  a  település  életében  kiemelt 
jelentőséggel  bír,  ezért  annak  LEADER  szellemiségben  történő 
megrendezését támogatja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, „A XX. Szent István Nap  
–  Királyszentistváni  Falunap”  című  LEADER  szellemiségű  pályázat 
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. november 14.

5. A KIRÁLYSZENTISTVÁN POLGÁRŐR EGYESÜLET KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az  előterjesztést  minden  képviselő  megkapta.  Királyszentistván  Önkormányzata  évek  óta 
támogatja a Királyszentistváni Polgárőr Egyesületet. Ebben az évben 120.000,- Ft került erre 
a célra elkülönítésre a költségvetésben. 
A  tavalyi  évben  kapott  összegből  11  db  nyári  formaruhát  (nadrág,  kiskabát,  láthatósági 
mellény,  póló,  sapka)  vásároltak,  melyre  az  elszámolás  (és  a  csatolt  számla)  alapján  
207.600,- Ft-ot fizettek ki.
Kérte a Képviselő-testület tagjait,  hogy a kért 100.000,- Ft támogatási összeg odaítéléséről 
dönteni szíveskedjenek.
Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék, ha egyetértenek a Polgárőrség támogatására tett javaslatával.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot  
hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2011. (X.25.) KKt. határozat

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  100.000,-  Ft  összeggel  támogatja  a  Királyszentistváni 
Polgárőr Egyesület munkáját.
A  képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert  a  pénzeszköz  átadási 
megállapodás  aláírásával,  valamint  a  Körjegyzőt,  hogy  az  összeg 
átutalásáról a Pénzügyi Csoport útján gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
Határidő: 2011. november 30.
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Kőszegi Ilona polgármester:  
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 1725 órakor 
bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ilona Bencze Éva
 polgármester körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola  Tánczos Sándor 
    képviselő      képviselő
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