JEGYZŐKÖNYV
K IRÁLYSZENTISTVÁN K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATA K ÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
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NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jelen vannak:

Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011. november 29-én
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.
Kőszegi Ilona
Mészáros Lajos
Diószegi Imola Katalin
Kőszegi Míra

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Bencze Éva
Zavada Mihályné

körjegyző
kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1630 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ilona polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urakat, Bencze Éva körjegyző asszonyt,
Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, és a megjelent királyszentistváni polgárokat, akik
megtisztelték jelenlétükkel az ülést.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből 4 fő jelen van.
A napirendre a meghívóval megegyezően tett javaslatot:
1. Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról
2. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
3. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves
végrehajtásáról
4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
5. Nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi támogatása
6. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára beérkezett pályaművek
megtárgyalása
7. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő gyermekek támogatási
lehetőségének megtárgyalása
8. Térfigyelő-rendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
9. Vegyes ügyek
9/1. A Szent Király Szövetség kérelmének megtárgyalása
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Mészáros
Lajos alpolgármester urat és Kőszegi Míra képviselőt javasolta.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e a napirenddel kapcsolatban észrevételük.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a napirendi pontokkal,
valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.
Javasolta, hogy a 6-7-8-as napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a zárt ülésre tett javaslatot.
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.
Kőszegi Ilona polgármester:
Napirend előtt tíz témában tájékoztatta a képviselő-testületet:
1.) Elmondta, hogy a térinformatikai rendszer aktualizálása folyamatban van, a Nemzeti
Kataszteri Nonprofit Kft-től az adatok megérkeztek, a Fókusz Geodéziával a
kapcsolatot felvették, és a rendszer aktualizálására a szerződés megkötésre került.
2.) A hótolással kapcsolatos szerződés aláírásra kerül.
3.) A Faluházhoz a megrendelt nyílászárók elkészültek, és a vállalkozó beépítette őket. Az
ebből adódó fizetési kötelezettségnek eleget tettek.
4.) A Faluház csapadékvíz-elvezető rendszerének helyreállítása megtörtént, a számla kifizetésre
került.
5.)

A múlt havi testületi ülésen született döntésnek megfelelően a 2012. évi Szent István Napok
rendezvénysorozattal kapcsolatos Leader pályázat határidőre benyújtásra került.

6.)

A temetőben november hónapban csőtörés volt, mely következtében fel kellett tárni a
vezetékrendszert. A feltárást követően az elkorrodálódott csőrendszer cserére került.

7.)

Az önkormányzat mindig ősszel szokott tárgyalni a község közbiztonsági helyzetéről. A
Balatonalmádi Rendőrkapitány úr tavaly ősszel azt kérte, hogy halassza el a képviselőtestület a közbiztonsági beszámoló megtárgyalását év elejére, hogy teljes naptári évről
tudjanak beszámolni. Ezért idén ősz helyett várhatóan februárban kerül megtárgyalásra
Királyszentistván közbiztonsági helyzetének alakulása.

8.)

2013. évben Szentkirályszabadja lesz a házigazdája a Szent Király Szövetség éves
találkozójának. Ennek kapcsán Iványi András polgármester úr pályázni szeretne, melyhez
kérte, hogy egy támogató szándéknyilatkozatot adjon Királyszentistván és
Bakonyszentkirály. A szándéknyilatkozatot aláírta, ez pénzügyi kötelezettségvállalást nem
tartalmaz, a szervezésben való segítségnyújtásra vonatkozik.

9.)

Tájékoztatta a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Laroco Motorsport Club 2011.
december 11-én Mikulás rally-t tart. Ennek kapcsán a Magyar Közútkezelő engedélyt
adott állami közutak lezárására. A lezárással érintett útszakaszok a következők:
7216 sz. út:

a 72-es fő út litéri elágazótól a királyszentistváni helység-jelző
tábláig 8-18 óráig kerül teljes lezárásra, míg a

7202 sz. út:

a 72-es fő út berhidai elágazótól az erőművi útig 8-18 óráig
kerül teljes lezárásra
A lakosság tájékoztatására a lezárásokról értesítést tesz közre a település honlapján, valamint
a községben elhelyezett hirdetőtáblákon, és a buszmegállókban.
10.)

Megkeresésére Pál Béla országgyűlési képviselő értesítette, hogy törvény módosító
indítványt nyújtott be képviselő-társaival a településen létesülő hamvasztóval kapcsolatban
felmerült joghézag megszüntetésére. Kérésánek megfelelően indítványozták, hogy
hamvasztó ne létesülhessen lakóházak, illetve gyermek és szabadidő létesítmények 1000
méteres körzetében, illetve az érintett önkormányzat hozzájárulása nélkül.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

BESZÁMOLÓ

A KÖRJEGYZŐSÉG
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2011.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

III.

NEGYEDÉVES

Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyagot mindenki megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt, kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Litér Község Képviselő-testülete már tárgyalta az
anyagot, és elfogadásra javasolta a beszámolót.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerint a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének III.
negyedévi végrehajtásáról készült beszámolót.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a beszámolót, és az alábbi
határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2011. (XI.29.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint elfogadta LitérKirályszentistván Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról készült beszámolót.
Felelős:
Határidő:

2.

Bencze Éva körjegyző
azonnal

A KÖRJEGYZŐSÉG 2012.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyagot minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt, kíváne szóbeli kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Litér Község Képviselő-testülete már tárgyalta az
anyagot, és elfogadásra javasolta a koncepciót.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerint a Körjegyzőség 2012. évi költségvetési
koncepcióját.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a Körjegyzőség 2012. évi
költségvetési koncepcióját, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2011. (XI.29.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint elfogadta LitérKirályszentistván Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját.
Felelős:
Határidő:

3.

Bencze Éva körjegyző
azonnal

BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2011.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

III.

NEGYEDÉVES

Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyagot minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt, kíváne szóbeli kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
készül beszámolót elfogadják.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a beszámolót elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2011. (XI.29.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint elfogadta
Királyszentistván Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III.
negyedévi végrehajtásáról készült beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal
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4.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁNAK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyagot minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt, kíváne szóbeli kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Az önkormányzat igazgatási tevékenysége alatt kiküldetésre 280.000,- Ft, illetve
reprezentációs költségre 350.000,- Ft van beépítve. Mit tartalmaznak ezek a költségek.
Bencze Éva körjegyző:
Javasolta, hogy a koncepció tárgyalásakor még tételesen ne vizsgálja a testület az
előterjesztett anyagot. A koncepciókor az elveket kellene megfogalmazni, illetve azt
vizsgálni, hogy a „sarokszámokat” el tudja-e fogadni a testület. Ha ez megtörténik, akkor az
elfogadott „sarokszámok”, illetve koncepciós elvek, valamint a zárási információk, és az
időközben megszülető költségvetési törvény alapján kidolgozásra fog kerülni a költségvetési
tervezet, melyet egy munkamegbeszélésen tételesen, soronként fogja átbeszélni a testületi
tagokkal, és a megbeszélés alapján lejavított költségvetést fogja benyújtani megtárgyalásra.
Elsősorban arra tért ki, hogy a mérlegtábla alapján a dologi és működési kiadások
visszafogottabban kerültek tervezésre, bázis szinten, illetve egy kicsit alatta, míg a
fejlesztésre, beruházásra tervezett összegek jelentősek. Azt kérdezte, hogy a jelenlegi
ismeretek szerint a mérlegtáblán szereplő bevételi és kiadási összegeket el tudja-e a
képviselő-testület fogadni?
Mészáros Lajos alpolgármester:
Elfogadta Bencze Éva körjegyző válaszát.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerint az Önkormányzat 2012. évi költségvetési
koncepcióját.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2012. évi
költségvetési koncepcióját, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2011. (XI.29.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 60.161 eFttal, és kiadási főösszegét 88.914 eFt-tal tervezi.
A tervezett bevételek forrásonkénti és a kiadások címenkénti részletezését a
2012. évi koncepció tartalmazza.
A költségvetés részletes kidolgozását a koncepcióban meghatározott
irányelvek alapján kell összeállítani, melyek az alábbiak:
I.
Cél a gazdálkodás racionalizálása, a működési kiadások bázis éven,
vagy bázis év alatt történő szinten tartása.
II. Bevételi lehetőségek, további források feltárása
- A szabad felhasználású keretként nyilvántartott rövid lejáratú
betétben elhelyezett pénzkészlet részbeni felszabadítása kizárólag
beruházási, felújítási célra.
- Benyújtott pályázatok kifizetési igényeinek pozitív elbírálása bevételi
forrást jelent, ami csökkenti a szabad pénzmaradvány felhasználási
szükségletet.
A képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a részletes költségvetés
kidolgozásáról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

5.

NYUGDÍJASOK

Bencze Éva körjegyző, Kőszegi Ilona polgármester
2011. január 25.

ÉS NAGYCSALÁDOSOK KARÁCSONYI TÁMOGATÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A költségvetés tervezésekor a képviselőtestület elkülönített erre a célra összeget.
A támogatás mértékére a költségvetésben meghatározottak szerint tett javaslatot:
Nyugdíjasok részére
2.500,- Ft/fő
Nagycsaládosok részére
2.500,- Ft/gyermek összeget javasolok.
Felvetődött az a kérdés, hogy olyan esetben, amikor a 3 vagy több gyermeket nevelő
családban nagykorú, de még nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek
van, jogosult-e a család a támogatásra. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el
véleményüket.
Diószegi Imola képviselő:
Véleménye szerint legyen jogosult, mert a felsőfokú tanulmányokat folytató gyermeket is el
kell tartani.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Javasolta, hogy azért valamilyen életkornál húzzák meg a jogosultsági határt.
Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
Javasolta a 25 éves korhatárt, mivel a szociális törvény szerint a felsőfokú tanulmányokat
nappali tagozaton folytató gyermek eddig az életkorig számít közeli hozzátartozónak.
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A képviselők egyetértettek a javaslattal.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a nyugdíjasok és
nagycsaládosok karácsonyi támogatására tett javaslattal.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2011. (XI.29.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy rendkívüli méltányosságból a karácsonyi ünnepekhez
kapcsolódóan 2.500,- Ft/fő összegű étkezési utalványban részesíti a
királyszentistváni nyugdíjasokat, és a nagycsaládban (3 vagy több
gyermekes családban) nevelkedő gyermekeket.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a családban nevelt gyermekek
számának megállapításánál a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat
folytató gyermekeket 25 éves korukig kell a létszámba beszámolni.
Képviselő-testület
megtételével.
Felelős:
Határidő:
6.

megbízza

a

Polgármestert

a

szükséges

lépések

Kőszegi Ilona polgármester
2011. december 23.

A SZENT KIRÁLY SZÖVETSÉG

KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Tájékoztatta továbbá a képviselő-testület
tagjait, Sajószentkirály polgármestere jelezte, hogy a 2009. évben a Szövetség tagjaitól szobor
készítésére kapott összeg nem került felhasználásra, ezért jelenleg folyamatban van az összeg
(80.000,- Ft) visszaigénylése. Javasolta, hogy a visszaigényelt összeget fordítsák a
szentistvánbaksai szoborhoz történő hozzájárulásra.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy a szentistvánbaksai Szent István szobor
készítéséhez 80.000,- Ft összeggel járuljon hozzá az Önkormányzat.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2011. (XI.29.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Szent Király Szövetség tagjának, Szentistvánbaksának
készülő Szent István szobor költségeihez 80.000,- Ft összeggel hozzájárul.
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az átutalás felől
intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2011. december 30.
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1700 órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Mészáros Lajos
alpolgármester

Kőszegi Míra
képviselő
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