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NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2012. február 1-én
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:

Kőszegi Ilona
Diószegi Imola Katalin
Kőszegi Míra
Tánczos Sándor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Bencze Éva
Zavada Mihályné

körjegyző
kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1700 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ilona polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urat, Bencze Éva körjegyző asszonyt, Zavada
Mihályné kirendeltség-vezetőt, valamint az ÖBÖL TV munkatársait.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből 4 fő jelen van.
Mészáros Lajos alpolgármester úr igazoltan távol van.
A napirendre a meghívóval megegyezően tett javaslatot:
1. A Körjegyzőség 2011. IV. negyedévi költségvetésének módosítása
2. Az Önkormányzat 2011. IV. negyedévi költségvetésének módosítása
3. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása
4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása
5. A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet
módosítása
6. Döntés a felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról
7. Vegyes ügyek
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Diószegi
Imola és Kőszegi Míra képviselőket 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.
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.
Kőszegi Ilona polgármester:
Napirend előtt 4 témában tájékoztatta a képviselő-testületet:
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1.) A térfigyelő kamera rendszer kiépítése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel a
napokban fog megtörténni.
2.) Elmondta, hogy a Királyszentistváni Polgárőr Egyesület azzal a kéréssel fordult felé,
hogy engedélyezze a régi postahelyiség használatát eszközeik tárolására,
megbeszéléseikhez, illetve a szolgálatba lépő, és szolgálatot leadó polgárőröknek a
jelentéseik elkészítéséhez. A helyiség használatát engedélyezte addig, míg a helyiség
más célú hasznosításáról nem születik döntés.
3.) Az Önkormányzat Web lapjának karbantartására kötött szerződés a képviselő-testület
döntésének megfelelően módosításra került.
4.) A Leader pályázattal kapcsolatos hiánypótlási felszólításnak eleget tett az
Önkormányzat, a kért anyagok határidőre benyújtásra kerültek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

A KÖRJEGYZŐSÉG 2011. IV. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyagot minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, 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 érkezett, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a körjegyzőség költségvetésének IV. negyedévi
módosítását.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal egy nem ellenében elfogadta a Körjegyzőség
költségvetésének IV. negyedévi módosítását, és az alábbi határozatot hozta:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012. (II.01.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerint 51.157 eFt
bevételi és kiadási főösszegre módosította a Körjegyzőség 2011. évi
költségvetését.
Felelős:
Határidő:

Bencze Éva körjegyző
azonnal
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2.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. IV. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
A költségvetési rendelet módosítására a testületi döntések alapján került sor, azon döntések
anyagi vonzatait tartalmazza, melyekre nem volt költség tervezve, vagy módosítani kellett a
betervezett összeget.
Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Diószegi Imola képviselő:
A helyi adók tekintetében jelentős bevétel növekedést tartalmaz a módosítás. Kérdése az,
hogy ez a növekedés már a decemberi építményadó összegének megemeléséről szóló döntés
következménye-e?
Bencze Éva körjegyző:
Ez a bevétel növekedés még nem az adóemelés következménye. A vállalkozásoknak a
kötelező feltöltési időszak alatt előleget kell fizetniük a várható eredményük alapján. Minden
év december 20-ig a várhatóan befizetendő helyi adójuk 90 %-áig kell a feltöltést megtenniük,
és volt egy cég, amely jelentős összeget fizetett be.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének IV. negyedévi módosítását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
IV. negyedévi módosítását, és az alábbiakat rendelte el:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (II.3.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint 101.973 eFt kiadási
főösszegben, 89.092 eFt bevételi főösszegben, és 12.881 eFt költségvetési
hiánnyal (mely az előző évek tartalékából kerül finanszírozásra) elfogadta az
Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.
Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

3

3.

A KÖRJEGYZŐSÉG

2012.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

I.

FORDULÓBAN TÖRTÉNŐ

TÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Litér Község Önkormányzata már megtárgyalta
és elfogadta a Körjegyzőség költségvetését. Elmondta, hogy az előterjesztett költségvetés már
egy csökkentett költségvetés. Litér Község Pénzügyi Bizottsága ülésén olyan kompromisszum
született, hogy a jubileumi jutalmak kifizetése a Körjegyzőség pénzmaradványából fog
történni, illetve a jutalomalapnál történt csökkentés.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte 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 a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az előterjesztés szerint elfogadta a Körjegyzőség 2012.
évi költségvetését, és az alábbi határozatot hozta:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011. (II.1.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerint 46.990 eFt bevételi és
kiadási főösszeggel elfogadta a Körjegyzőség 2012. évi költségvetését.
Felelős:
Határidő:
4.

Bencze Éva körjegyző
azonnal

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

I.

FORDULÓBAN TÖRTÉNŐ

TÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A költségvetés a decemberben elfogadott
koncepcióra épül, a hétfői megbeszélésen megjelenteknek módosító javaslata nem volt az
elkészített anyaggal kapcsolatban, a benne foglaltakkal egyetértettek. Kérte a jelenlévőket
mondják el észrevételüket, tegyék fel kérdéseiket.
Bencze Éva körjegyző:
A költségvetés módosítására tett javaslatot: a címrendből törlésre javasolta a Vízi-közmű
Társulatot, mivel – mint Tánczos Sándor már korábban jelezte – a Társulat már megszűnt.
Elmondta továbbá, hogy az államháztartási törvény új típusú táblákat ír elő a költségvetéshez,
melyek azonban tartalmilag és formátumukban is közel megegyezőek az előző években
megismertekkel.
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Tánczos Sándor képviselő:
Erős kritikával illette a költségvetést. Véleménye szerint a dologi kiadások magasak (csak a
kötelező kiadásokkal ért egyet). A dologi kiadásokat sok helyen magasnak tartja, de nem
kívánja részletezni. Sem az általa javasoltak megvalósulását sem a falu fejlődését nem látja
biztosítottnak a költségvetésben. Kijelentette, hogy fentiek miatt ő maga nem tudja elfogadni
az előterjesztett költségvetést.
Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a képviselő-úr véleményét, és megkérdezte a képviselő-asszonyokat, van-e
módosító javaslatuk.
Miután egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az Önkormányzat költségvetését a körjegyző asszony módosítási javaslata
szerint 95.059 eFt kiadási, 77.804 eFt bevételi főösszeggel, 17.255 eFt költségvetési hiánnyal, melyet
az előző évek tartalékából finanszíroz az Önkormányzat, és kizárólag fejlesztési célokra fordít.
Tánczos Sándor képviselő:
A szavazás folyamatát megszakítva felhívta a polgármester figyelmét, hogy véleménye szerint ma
csak első fordulóban kell tárgyalni a költségvetést, és szerinte törvénytelen lenne azt szavazásra
bocsátani.
Kőszegi Ilona polgármester:
Az elhangzottakra reagálva tájékoztatta a képviselő urat, hogy csak abban az esetben kell második
fordulót tartani, ha a képviselő-testület többsége nem tartja elfogadhatónak a költségvetést, és számos
helyen módosítani kívánja, mely miatt alapjaiban át kell dolgozni a tervezetet. Amennyiben a
költségvetési tervezetet a többség elfogadhatónak találja, akkor azt szavazásra lehet bocsátani.
Tánczos Sándor képviselő úr 1723 órakor viharosan távozott.
Kőszegi Ilona polgármester:
Megállapította, hogy a képviselő-testület továbbra is határozatképes, mivel a megválasztott
5 képviselőből 3 fő jelen van.
Javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy folytassák a munkát.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az Önkormányzat
költségvetését a körjegyző asszony módosítási javaslata szerint 95.059 eFt kiadási, 77.804 eFt bevételi
főösszeggel, 17.255 eFt költségvetési hiánnyal, melyet az előző évek tartalékából finanszíroz az
Önkormányzat, és kizárólag fejlesztési célokra fordít.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta az javaslatot, és az Önkormányzat 2012. évi
költségvetését, és az alábbiakat rendelte el:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (II.3.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerint 95.059 eFt kiadási, 77.804 eFt
bevételi főösszeggel és 17.255 eFt hiánnyal – melyet az előző évek
tartalékából beruházási fejlesztési célokra finanszíroz – elfogadta
Királyszentistván Község Önkormányzata 2012. évi költségvetését.
Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző
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5.

A

HELYI RENDELETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN VALÓ TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL SZÓLÓ
RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A rendelet egy pontban kerül módosításra, a 2. §
(3) pontjában, mely azokat a rendelet típusokat tartalmazza, melyeket nem kell társadalmasítani.
Ez a pont kiegészül a hulladékszállítási díj megállapítását tartalmazó rendelettel. Ennek oka,
hogy a díj megállapításakor tényleges döntési lehetősége nincs az Önkormányzatnak, mivel a
szolgáltatót nem kötelezheti veszteséges tevékenységre. Ha a testület nem fogadja el a
kikalkulált árat, akkor a megállapított és kalkulált ár közötti különbséget az Önkormányzatnak
kellene kifizetnie, amelyre nincs módja az Önkormányzatnak.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint
elfogadják a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
önkormányzati rendelet módosítását.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a javasolt módosítást elfogadta, és az alábbiakat
rendelte el:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (II.3.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerint elfogadta a helyi rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet
módosítását.
Kőszegi Ilona
polgármester

6.

DÖNTÉS

Bencze Éva
körjegyző

A FELSŐFOKÚ TANINTÉZMÉNYEKBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy az Önkormányzat már évek óta támogatja a tehetséges fiatal királyszentistváni
fiatalok tanulmányait. A költségvetésben már elfogadásra került a felsőfokú
tanintézményekben tanulók támogatása, így kérte a képviselő-testületet, hogy ezen összeg
kifizetésére hozzák meg határozatunkat, az előterjesztés szerint.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a felsőfokú
tanintézményben tanuló fiatalok támogatására tett javaslattal.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2012. (II.1.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a királyszentistváni állandó lakhellyel rendelkező,
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalokat a szorgalmi
időszak idején negyedévente 10.000,- Ft összegű átmeneti támogatásban
részesíti az alábbiak szerint:
1.) A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalok
iskolalátogatási igazolást (jogviszony-igazolást) kötelesek benyújtani.
(A tanévre való beiratkozás után az iskolakezdési segélyhez benyújtott
(augusztus-szeptember hó) igazolások alapján a Szociális és
Ifjúságvédelmi Bizottság megállapítja, hogy mely személyek jogosultak
a támogatásra.)
2.) A támogatások kifizetésének időpontjai:
I. negyedév:
2012. február 27.
II. negyedév
2012. április 30.
IV. negyedév
2012. november 30.
3.) A támogatások jövedelmi helyzettől függetlenül megilletik a felsőfokú
tanintézmények nappali tagozatos hallgatóit.
4.) A kifizetés a 2012. évi költségvetés szociális gondoskodás szakfeladat
terhére történik.
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és a Körjegyzőt, hogy a
Pénzügyi Csoport útján a kifizetésekről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
2012. november 30.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1825órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola
képviselő

Kőszegi Míra
képviselő
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