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Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011. december 13-án
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A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1700 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ilona polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urakat, Bencze Éva körjegyző asszonyt,
Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, Makai Ferenc és Hegyi Zoltán urakat, a Bakonykarszt
Zrt. képviseletében, az ÖBÖL TV munkatársait, valamint a megjelent királyszentistváni
polgárokat, akik megtisztelték jelenlétükkel az ülést.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van.
A napirendre a meghívóval megegyezően tett javaslatot:
1. A 2012. évi ivóvíz és csatornaszolgáltatási díj megállapítása
2. Az Önkormányzat építményadó rendeletének módosítása
3. Az Önkormányzat 2012. I. félévi munkatervének elfogadása
4. Weboldal karbantartására kötött szerződés felülvizsgálata
5. Az Öböl TV kérelmének megtárgyalása
6. Vegyes ügyek
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Diószegi
Imola és Tánczos Sándor képviselőkett 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 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.
Kőszegi Ilona polgármester:
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Napirend előtt 8 témában tájékoztatta a képviselő-testületet:
1.) 2011. első 11 hónapjában a polgármesteri hatáskörben kiadott segélyekről az alábbi
tájékoztatást adta:
- temetési segélyt 6 fő kapott, melyre 230.000,- Ft került kifizetésre - szülési segélyt 3
fő kapott, melyre 171.000,- Ft került kifizetésre
- polgármesteri rendkívüli segélyben 3 fő részesült, és mindösszesen
65.100,- Ft került ezen a jogcímen kifizetésre. - lakásfenntartási támogatás csak
normatív módon került megállapításra, 3 fő jogosult rá, a támogatási összegek összesen
havi 14.200,- Ft-ot tesznek ki.
- temetési kölcsön 1 fő esetében 42.500,- Ft összegben került megállapításra.
2.) A kommunális-hulladék szállítási díjat tartalmazó rendelet módosítására csak a
tavasszal fog sor kerülni, a királyszentistváni hulladékkezelő-telep üzemének
indulásakor, mivel erre az időszakra egy közbenső árat kell megállapítani. A
próbaüzem indulásáig a szolgáltató a 2010-es árakon vállalta a hulladékszállítást.
3.) A hulladékszállítással kapcsolatban az Önkormányzat felmérést végzett arra
vonatkozóan, hogy a lakosság milyen méretű edényzetet szeretne használni, 120, vagy
60 literest? A kérdőív minden ingatlanhoz kihordásra került. A 61 válaszoló közül
59 fő a 120 literes, míg 2 fő a 60 literes edényzetet jelölte meg.
4.) A térinformatikai rendszer aktualizálása folyamatban van, várhatóan a héten
telepítésre kerül a rendszer.
5.) A nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi támogatásához az utalványok
megérkeztek, kiosztásukra a megfelelő intézkedést megtette.
6.) A Bursa Hungarica pályázatokhoz a bírálati lapok rögzítésre, és a Wekerle Sándor
Alapkezelő felé megküldésre kerültek.
7.) Az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező gyerekek pályázatai
postázásra kerültek.
8.) A térfigyelő rendszer kiépítésére a szerződés várhatóan a héten aláírásra kerül.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

A 2012. ÉVI IVÓVÍZ ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyagot minden képviselő-társam megkapta.
A Bakonykarszt Zrt. 2012. évre vonatkozóan az
Ivóvízszolgáltatási díjra 240,10 Ft/m3 + ÁFA, míg a
Szennyvízszolgáltatási díjra 308,70 Ft/m3 + ÁFA
díjat javasolt megállapítani.
Megkérdezte Makai Ferenc urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Makai Ferenc Bakonykarszt Zrt.:
Bemutatta a kollégáját, Hegyi Zoltán urat, majd elmondta, hogy a Viziközmű törvény
parlamenti vitája még nem fejeződött be, a sarokszámok, illetve milyen instrukciókat fog
tartalmazni, még nem ismertek. Kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el a beterjesztést, és
ha a törvényi szabályozás plafonja az általuk megállapított összegtől eltérő lesz,
természetesen a Bakonykarszt Zrt. jogkövetően azt fogja alkalmazni.
Kőszegi Ilona polgármester:
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Megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket,
tegyék fel kérdéseiket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Az alábbi észrevételeket tette:
1. Véleménye szerint a mai romló gazdasági helyzetben a Bakonykarszt Zrt-nek jobban
kelletne törekednie a költségei csökkentésére. (Ezt csak a gépjárműveknél látta.)
2. Úgy véli, hogy a 2 Ft/m3 nyereség túlzottan sok, így nem tudja elfogadni a
beterjesztést.
Kérdései:
1.
A szennyvíznél a 20 Ft/m3 bérleti díj mennyire kőbe vésett, van-e mód a
módosítására?
2.
Az ívóvíznél ezt a költséget nem látta, ott miért nincs?
Makai Ferenc Bakonykarszt Zrt.:
A kérdésekre reagálva elmondta, hogy az ivóvíz hálózat a Bakonykarszt tulajdona, míg a
szennyvízhálózat a Litér-Királyszentistván-Sóly-Vilonya Viziközmű Társulás tulajdonában
van, és a Társulástól bérli a Bakonykarszt Zrt. A díj mértékét a Társulás határozta meg.
Az észrevételekre reagálva elmondta, hogy a Bakonykarszt Zrt. is fontosnak tartja a
költségcsökkentést, mindent meg is tesznek ennek érdekében. Sajnos azonban a költségek
nagy részére rajtuk kívül álló okok miatt nem csökkenthető, hiszen az alapanyagok,
szivattyúk árai folyamatosan emelkednek.
A költségekkel kapcsolatban elmondta, hogy előbb-utóbb Királyszentistvánon is szükségessé
válik az ivóvíz hálózat rekonstrukciója, és kérte a képviselő-testület tagjait, hogy erről 2012.
évben még beszéljenek.
A nyereség tekintetében elmondta, hogy 15.000 m3 víz értékesítését tervezik a településen,
mely után így az éves nyereségük Királyszentistvánon 30.000,- Ft, ami véleménye szerint
nem tisztességtelen összeg. Elmondta ugyanakkor, hogy a szolgáltató veszteséges
szolgáltatásra nem kötelezhető.
Mészáros Lajos alpolgármester:
A 2 Ft-ot nem tartja tisztességtelennek, ugyanakkor a lakosság napi megélhetési gondokkal
küzd. Ehhez mérten viszont soknak tartja az összeget, és nem tudja elfogadni a javasolt
díjakat.
Makai Ferenc Bakonykarszt Zrt.:
Elmondta, hogy a Bakonykarszt Zrt. nem érzéketlen a lakók szociális helyzetére, és ha
problémáik akadnak mindig megpróbálnak egy mindkét fél számára megfelelő megállapodást
kötni. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a tulajdonosok (akik az önkormányzatok)
követelése, hogy a cég gazdaságos legyen. A törvényi szigorítások miatt igen körülhatárolt,
hogy milyen költségek érvényesíthetők.
Elmondta még, hogy a nyereséget visszaforgatják a tulajdonosokhoz.
Diószegi Imola képviselő:
Elfogadhatónak tartotta az előterjesztett összegeket, neki az ivóvíz minőségével van problémája.
Idén több alkalommal is hetekig olyan klóros volt a víz, hogy szinte ihatatlan volt.
Makai Ferenc Bakonykarszt Zrt.:
A klórozás oka a víztorony üzembehelyezése volt. A rekonstrukcó során a vezeték
megbontásra került, ezért volt szükség a fokozott fertőtlenítésre.
Kőszegi Ilona polgármester:
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Bakonykarszt Zrt. által 2012. évre javasolt
240,10 Ft/m3 +ÁFA ívóvízszolgáltatási díjat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egy nem ellenében elfogadta a Bakonykarszt Zrt. 2012.
évre javasolt 240,10 Ft/m3 + ÁFA ívóvízszolgáltatási díjat.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Bakonykarszt Zrt.
által 2012. évre javasolt 308,70 Ft/m3 + ÁFA szenny vízszolgáltatási díjat.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 nem ellenében elfogadta a Bakonykarszt Zrt. 2012.
évre javasolt 308,70 Ft/m3 + ÁFA szennyvíz szolgáltatási díjat.
Kőszegi Ilona polgármester:
Királyszentistván Önkormányzata évek óta 50 Ft/m 3 +ÁFA összeggel járul hozzá a lakosság
szennyvízcsatorna-szolgáltatási díjának fizetéséhez. Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék ha egyetértenek azzal a javaslatával, hogy ezen támogatást továbbra is fenntartsák.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a lakosság szennyvízcsatorna-szolgáltatási
díjának 50 Ft/m3 +ÁFA összegű támogatására tett a javaslatot.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, akik a fenti összegekkel elfogadják az önkormányzati
tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint a csatorna-használatért fizetendő
díjról szóló rendeletet, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 nem ellenében elfogadta a rendelettervezet szerint,
fentebb megszavazott összegekkel az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási díjakról szóló rendelet
módosítását, és az alábbiakat rendelte el:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2011. (XII.16.) KKt. rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
módosította a 16/2003. (XII.17.) számú, „az önkormányzati tulajdonú vízi
közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint a csatorna-használatért
fizetendő díjról” szóló rendeletét, jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerint.
Bencze Éva
körjegyző

Kőszegi Ilona
polgármester

Makai Ferenc és Hegyi Zoltán urak 1735 órakor távoztak.
2.

AZ ÖNKORMÁNYZAT

ÉPÍTMÉNYADÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, mely szerint az építményadó összege 2012.
január 1. napjától
külterületen
1.100,- Ft/m2,
belterületen
800,- Ft/m2
összegben kerülne meghatározásra. Kérte a T. Képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.
Kőszegi Míra képviselő:

4

Nem ért egyet a javasolt összegekkel. Nem egészen egy éve a képviselő-testület célul tűzte ki,
hogy olyan adókörnyezetet teremtsen, amely a vállalkozások részére kedvező. Javasolta, hogy
egységesen 900 Ft/m2 legyen az építményadó mértéke.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Ő azt javasolta, hogy az építményadó összegét az előterjesztés szerint fogadja el a képviselőtestület. A település környezetébe olyan vállalkozások települnek, melyet a lakosság nem
kíván.
Tánczos Sándor képviselő:
Csatlakozott az előtte szólóhoz.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel több észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerint az Önkormányzat építményadó rendeletét.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 nem ellenében az előterjesztés szerint elfogadta az
Önkormányzat építményadó rendeletét, és az alábbiakat rendelte el:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2011. (XII.16.) KKt. rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint elfogadta az
Önkormányzat építményadó rendeletét.
Kőszegi Ilona
Polgármester

3.

Bencze Éva
körjegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A kiküldött munkaterv azokat a napirendi
pontokat tartalmazza, melyeket törvényi előírás miatt kötelező tárgyalni, ezek egészülnek ki
az aktuális napirendi pontokkal. Az időpontok az előrelátható programokkal összhangban
kerültek megállapításra.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerint az Önkormányzat 2012. I. féléves munkatervét.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az előterjesztés szerint elfogadta az Önkormányzat
2012. I. félévi munkatervét, és az alábbi határozatot hozta:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2011. (XII.13.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint elfogadta
Királyszentistván Község Önkormányzata 2012. I. félévi munkatervét.
Felelős:
Határidő:
4.

WEBOLDAL

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal
KARBANTARTÁSÁRA KÖTÖTT SZERZŐDÉS FELÜLVIZSGÁLATA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Királyszentistván község web lapjának
karbantartója szerződés-módosítást javasolt, és kérte, hogy a község weboldalának
karbantartásáért kapott havi díját 2.000,- Ft/hó összeggel emelje meg a képviselő-testület.
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.
Miután kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha
egyetértenek azzal a javaslattal, hogy az önkormányzat weblapjának karbantartásáért Takács Béla
részére 15.000,- Ft/hó összeg díjazást biztosítsanak.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2011. (XII.13.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a weblapja karbantartására Takács Bélával kötött
szerződésben foglalt, vállalkozó részére fizetendő díjat 2012. január 1.
napjától 15.000,- Ft/hó összegre módosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a módosított vállalkozói
szerződés megkötésével és aláírásával.
Felelős:
Határidő:

5.

AZ ÖBÖL TV

Kőszegi Ilona polgármester
2012. január 1.

KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, előzetes megbeszéléseik során az az
álláspont alakult ki, hogy az ÖBÖL-TV támogatásának összegét a költségvetés tárgyalásakor
állapítsa meg a testület, hiszen addigra több információval fognak rendelkezni a várható
bevételekről, és tételesen át tudják beszélni a kiadásokat is. Ezért az előterjesztés szerint
javasolta a határozatot meghozni.
Kérem a T. képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Megadta a szót az érdeklődők között megjelent Balázs Gyula úrnak, az ÖBÖL-TV ügyvezető
igazgatójának.
Balázs Gyula ÖBÖL TV:
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a döntés meghozataláig hozzanak határozatot arról,
hogy továbbra is támogatják az ÖBÖL-TV-t, illetve a tervezhetőség, és a támogatás
folyamatossága érdekében az új támogatási szerződés megkötéséig a tavalyi összeg
időarányos részével támogassák az ÖBÖL-TV-t.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Most arról érkezett kérés, hogy amíg nem születik döntés a következő évi támogatás
mértékéről, addig valami módon támogassa az önkormányzat az ÖBÖL-TV működését,
mintegy előlegként.
Balázs Gyula ÖBÖL-TV:
Mivel a jelenlegi szerződés 2011. december 31-én lejár, ezért kéri a szándéknyilatkozatot, és a
további időarányos támogatást, ugyanis a lejárt szerződéseket jelentenie kell a Főhatósága
felé, így viszont folyamatos a támogatás.
Diószegi Imola képviselő:
Javasolta, hogy a tavalyi összeg havi időarányos részét utalják a konkrét támogatási összeg
meghatározásáig.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal,
hogy az előterjesztésben szereplő határozat-javaslat kiegészítésre kerül annyival, hogy a
támogatási összeg megállapításáig a 2011. évi támogatási összeg időarányos részét biztosítja
az Önkormányzat az ÖBÖL-TV részére.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2011. (XII.13.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyalta az
ÖBÖL-TV támogatását, majd arról határozott, hogy 2012. évben is
támogatni szándékozik az ÖBÖL-TV működését. A támogatás mértéke a
2012. évi költségvetés tárgyalásakor kerül megállapításra.
A támogatás mértékének megállapítását megelőzően minden hó 28. napjáig a
2011. évi támogatási összeg időarányos része kerül átutalásra az ÖBÖL-TV
részére.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2012. február 28.
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1800 órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola
képviselő

Tánczos Sándor
képviselő
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