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A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1600 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ilona polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urakat, Bencze Éva körjegyző asszonyt,
Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, Nagy Éva református lelkipásztort és Sallai Tibor urat,
a Balkom Kft. ügyvezető igazgatóját.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van.
A napirendre az alábbi javaslatot tette:
Napirendi javaslat:
1. A Litéri Református Általános Iskola Igazgató Tanácsába tag delegálása
2. A Közterületek tisztántartásáról, valamint a házi szemét összegyűjtéséről és elszállításáról
szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. A játszótérre fészekhinta telepítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
4. Vegyes ügyek
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Mészáros
Lajos alpolgármester urat, és Tánczos Sándor képviselő urat javasolta.
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 és hitelesítése után törlésre kerül.
Polgármester asszony a napirend előtt egy témában tájékoztatta a képviselő-testületet:
1.) Tájékoztatta a T. Képviselő-testületet, hogy a hivatalban személyi változások
történnek júliustól, mivel egy alkalmazott felmondott, és helyébe a munkaügyi
központ által nyilvántartott álláskeresőt vesz fel. Az új alkalmazott iskolai
végzettsége az adott munkakör tekintetében megfelelő (mezőgazdasági gépszerelő
érettségi). Az új munkatárs közfoglalkoztatás keretében már dolgozott az
önkormányzatnál.

1

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

A LITÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓ TANÁCSÁBA

TAG

DELEGÁLÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy az Igazgató Tanács tagjai több
évre kerülnek megválasztásra, mely nem egyezik a választási ciklusokkal. Ezért javasolta az
Önkormányzat képviseletére jogosult, mindenkori polgármester delegálását.
Megkérdezte Nagy Éva református lelkipásztort, a Litéri Református Egyházközség vezetőjét,
hogy kíván-e szóbeli előterjesztést tenni.
Nagy Éva református lelkipásztor:
Röviden szólt az igazgató tanács feladatairól, és arról, hogy tagjai lesznek az iskola igazgatója
és gazdasági vezetője, egy hittantanár, valamint az önkormányzatok delegáltja, továbbá az
egyházközség tagjai közül delegáltak. Szeretné, ha 7-8 főnél nem lenne nagyobb az igazgató
tanács, ugyanakkor a fenntartó részéről több tagot kell delegálni, mint a többi delegált tag.
Szeretné, ha a fenntartó részéről pedagógiai végzettséggel rendelkezők kerülnének be. Az
elhangzottak miatt arra kéri Királyszentistván Község Képviselő-testületét, hogy az általuk
delegált tag csak véleményezési joggal vegyen részt az igazgató tanács munkájában, döntési
jogköre ne legyen.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják azt a javaslatot, hogy a Litéri Református Általános Iskola Igazgató
Tanácsába a mindenkori polgármestert (jelenleg Kőszegi Ilona) delegálják véleményezési
jogkörrel.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2012. (VI.26.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Litéri Református Általános Iskola Igazgató Tanácsába
Királyszentistván Község Önkormányzatát a mindenkori polgármester
képviselje véleményezési jogkörrel, így a Képviselő-testület Kőszegi
Ilonát delegálja.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
folyamatos

Nagy Éva református lelkész megköszönte a képviselő-testület munkáját, és 16 15 órakor
távozott.
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2.

A

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZI SZEMÉT ÖSSZEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
A királyszentistváni hulladékkezelő telep 2012. július 1. napjával megkezdi normál üzemmód
szerinti működését. A 2010. évben alkotott rendeletünkben foglaltakhoz képest jelen
előterjesztés szerinti rendeletünk az alábbi változásokat tartalmazza:
1.)
120, és 240 literes edényzet közötti választási lehetőséget, illetve az ezekhez tartozó
árakat (melyek közül a 120 literes ára megegyezik a 2010-es rendeletünkben
meghatározott nettó árral)
2.)
Az árképzés során az ár alapdíjból, és ürítési díjból épül fel, és 2012. július 1. napjától
az üresen álló lakóingatlanok után is meg kell fizetni az alapdíjat, melynek mértékét
jelen rendelet-tervezet szerint javasoljuk elfogadni.
Megkérdezte Sallai Tibor ügyvezető urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Sallai Tibor ügyvezető:
Amennyiben az előterjesztésben leírtak megfelelnek az írásos javaslattételükben szereplő
összegeknek, nem kíván kiegészítést tenni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Igen, az előterjesztés a Balkom Kft. által megküldött javaslat alapján készült el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a közterületek tisztántartásáról, valamint a házi
szemét összegyűjtéséről és elszállításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
A képviselő-testületi tagok 5 igen szavazattal elfogadták a közterületek tisztántartásáról, valamint
a házi szemét összegyűjtéséről és elszállításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, és az
alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a közterületek tisztántartásáról, valamint a házi szemét
összegyűjtéséről és elszállításáról szóló
7/1996.(IV.3.). rendelet módosításáról
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete alapján módosítja a
közterületek tisztántartásáról, valamint a házi szemét összegyűjtéséről és
elszállításáról szóló 7/1996. (IV.3.) rendeletét.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2012. július 1.

Kőszegi Ilona polgármester:
Következő feladatként jelölte meg a szemétszállítási díj támogatás megállapítását 2012. július 1.
napjától, mivel az előző határozatukban a bruttó összeg alapján számszerűen került megállapításra
a támogatási összeg, és nem %-os formában. Bár a 120 literes edényzet nettó díja nem változott,
de az ÁFA kulcs 25 %-ról 27 %-ra történő emelése miatt a bruttó éves díj megemelkedett.
Fentiek alapján az előterjesztés szerint javasolta elfogadni a támogatás mértékét.
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Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.
Tánczos Sándor képviselő:
Ő a tegnapi napon megrendezett fórumon is rákérdezett, hogy mennyi kompenzációs díjat
kapott már meg az Önkormányzat, és a további kifizetések mikor várhatók.
Kőszegi Ilona polgármester:
A tavalyi évben – éppen a tűzeset előtt – 2,5 millió Ft-ot kapott meg az önkormányzat, a
fennmaradó részre még mennek az egyeztetések. Az eddig befolyt összegből fedezni tudjuk
majd a 2012. évi lakossági szemétdíj támogatást.
Tánczos Sándor képviselő:
A környékbeli önkormányzatok közül már többen megkapták a kialkudott teljes
kompenzációs összeget.
Kőszegi Ilona polgármester:
Igen, vannak olyan kevésbé szerencsés gazdasági helyzetben lévő önkormányzatok, akik már
a szerződés aláírásakor megkapták a teljes kompenzációs összeget, ők így kötötték meg a
szerződést.
Tánczos Sándor képviselő:
Diószegi Imola képviselő-asszonytól azt kérdezte, hogy amikor a szerződés megkötésre került
minek alapján döntött a testület arról, hogy 10 évre felosztva kapja meg a település a
kompenzációs összeget.
Diószegi Imola képviselő:
Nem tud nyilatkozni a témában, mivel a kompenzációs szerződés megkötésekor még nem
volt képviselő.
Tánczos Sándor képviselő:
A lakosság részéről nagy a felháborodás, hogy az ígéretek nem teljesültek, és még a
kompenzációs összeg sem folyik be, amit borzasztónak talál, és nem tudja elfogadni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Tavaly a közmeghallgatáson kiosztottunk egy táblázatot, melyben kimutatásra került, hogy a
lakosság jobban jár anyagilag, ha 10 éven keresztül (amíg a kompenzációs összeget kapja az
önkormányzat) 50 %-os támogatásban részesül. Az ott jelenlévők ezt megértették, és el is
fogadták azt. Elmondta továbbá, hogy az 50, illetve egyszemélyes háztartások esetén 75 %-os
támogatás biztosításával így is kevesebbet fognak július 1-től fizetni a lakosok, mint eddig.
Kérte a képviselő-testület tagjait, gondolják át, hogyan hatna a háztartásuk költségvetésére, ha
három évig nem kellene szolgáltatási díjat fizetni, a negyedik évben pedig egy közel 40 eFt-os
éves összeget kellene befizetniük.
Tánczos Sándor képviselő:
Véleménye szerint akkor a teljes lakossághoz el kellett volna juttatni ezt a táblát.
Kőszegi Ilona polgármester:
A hírmondóban ez is megjelent, így mindenki tud róla.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Elmondta, hogy egyik kezdeményezője volt annak, hogy a lakosságnak ne kelljen
szemétszállítási díjat fizetnie. Véleménye szerint tíz évre a jelenlegi testület nem tudja
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garantálni az 50 %-os támogatást, ezért ő azt javasolja, hogy a képviselő-testület három évre
tegye ingyenessé a szemétszállítást a településen élők számára.
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Kőszegi Míra képviselő:
Annak a kompenzációs összegnek a terhére döntsön a képviselő-testület, ami még be sem
folyt? Nem tartja jó ötletnek, hogy a lakosságot leszoktassák egy szolgáltatói díj fizetéséről.
Sallai Tibor ügyvezető:
Királyszentistvánon jelenleg megközelítőleg 16 %-os kinntlevősége van az általa képviselt
szolgáltatónak.
Tánczos Sándor képviselő:
Ha az emberek nem lennének „beetetve”, akkor nem kellene erről vitatkozni.
Sallai Tibor ügyvezető:
Nem akarja megbántani a képviselő urat, de nem jó helyre címezte a kérdéseket, ő ugyanis
nem az Önkormányzati Társulás tagja, hanem az lerakó üzemeltetésére létrejött konzorcium
tagja, és ők semmiféle ígéretet nem tettek, és nem is rendelkezik semmiféle információval a
tíz évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatban.
Tánczos Sándor képviselő:
Tíz éve országgyűlési képviselők is ígérték az ingyenességet.
Diószegi Imola képviselő:
Amikor a hulladéklerakó befogadásáról vagy elutasításáról döntött a falu, azt megelőzően
kellett volna írásban rögzíteni az ígéreteket. Véleménye szerint azonban nem szabad
semmiféle szolgáltatást ingyenessé tenni, hiszen – mivel az elmúlt években volt olyan
időszak, amikor az önkormányzatnak kellett kifizetnie a behajthatatlan követeléseket –
tapasztalta, hogy a fizetési morál így sem megfelelő.
Sallai Tibor ügyvezető:
Jelenleg a szolgáltató megpróbálja behajtatni a kintlevőségeit, de a jövőben adók módjára
behajtható köztartozás lesz.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az alpolgármester úr módosító
javaslatát, miszerint a képviselő-testület tegye 3 évre ingyenessé a szemétszállítást a
településen.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a módosító
javaslattal.
A képviselő-testület tagjai 2 igen szavazat mellett 3 nem szavazattal a javaslatot elutasították.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, ha egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal,
kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal 2 nem szavazat mellett a határozati javaslatban
foglaltak szerint döntöttek, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2012. (VI.26.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Királyszentistván Községben állandó lakóhellyel rendelkező polgárok
2012. évi szemétszállítási díjához 2012. július 1. napjától 2012. december 31.
napjáig (lakóingatlanonként egy edényzet ürítéséhez) támogatást nyújt az
alábbiak szerint:
1.) A királyszentistváni polgároknak – az egyedülélők kivételével –
szemétszállítási díj számlájukhoz havi 50 %-os támogatást biztosít az
Önkormányzat.
2.) A királyszentistváni egyedülélők részére szemétszállítási díj számlájukhoz
havi 75 %-os támogatást biztosít az Önkormányzat.
Az átvállalt hulladékszállítási összeget az elkészítendő névsor alapján az
Önkormányzat negyedévenkénti esedékességgel átutalja a szolgáltató részére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az egyedülélők névsorát
elkészíteni szíveskedjék. A névsorba minden Királyszentistván Községben
állandó lakóhellyel rendelkező egyszemélyes háztartásban élőt vegyen be,
tekintet nélkül annak életkorára, illetve szociális helyzetére.
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a támogatási összegek
átutalásáról a Körjegyzőség Pénzügyi csoportja útján gondoskodjon.
Felelős: Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
Határidő: folyamatos

Sallai Tibor úr 1625 órakor távozott.
3.

A

JÁTSZÓTÉRRE FÉSZEKHINTA TELEPÍTÉSÉRE BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK
MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy az előző testületi ülésen a döntés elnapolásra került, mert kérdésként merült
fel a fészekhinta teherbírása.
A beszerzett szakvélemény alapján a hinta teherbírása mintegy 360 kg, mely bőven biztosítja
4 gyermek biztonságos hintázását.
Elfogadásra javasolta a Játszótér 2000 Kft. ajánlatát, mert az mindent tartalmaz, és ez a
legkedvezőbb ajánlat.
Kérte a T. Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Elmondta, hogy szeretne visszacsatolni az előző testületi ülésen a park padozatának
felújításával kapcsolatban hozott döntésre. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy rendelkezik-e az
önkormányzat az értékhatár alatti beszerzések szabályzatával, mert szeretné megismerni.
Elmondta, hogy elolvasta a közbeszerzési törvényt, és hiányolta, hogy a költségvetési kiírás
közzétételekor nem került jelzésre, hogy a testület a legkedvezőbb árajánlatot fogadja el.
Ismeretei szerint ilyen esetben meg kellett volna fogalmazni, hogy melyek azok a
szempontok, melyek különös fontossággal bírnak az elbírálás szempontjából.
Bencze Éva körjegyző:
Mészáros Lajos alpolgármester kérdésére válaszolva elmondta, hogy az Önkormányzat
rendelkezik az értékhatár alatti beszerzések szabályzatával, melyet szívesen a rendelkezésére
bocsát.
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Mészáros Lajos alpolgármester:
Kérte a jegyző asszonyt, tájékoztassa arról, hogy a padozattal kapcsolatos döntés mennyiben
felelt meg a szabályzatnak, mert véleménye szerint a döntés alapja nem lehet az, hogy
ismerjük-e a vállalkozót, hogy jól dolgozik, illetve segíteni szokott az önkormányzatnak.
Diószegi Imola képviselő:
Véleménye szerint a közbeszerzés és a pályázati kiírás között különbség van, a közbeszerzés
5 millió Ft-nál kezdődik.
Bencze Éva körjegyző:
Ebben az esetben az értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó szabályzatban foglaltakat
kellett alkalmazni. A szabályzatot a belső ellenőrrel közösen készítették el.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Elmondta, hogy amíg a kért szabályzatot nem tanulmányozta, nem kíván újabb döntésben
részt venni, ezért a fészekhinta beszerzésről sem kíván dönteni.
Diószegi Imola képviselő:
De ez nem közbeszerzés, ez egy hinta vásárlás. Vagy minden közbeszerzés?
Mészáros Lajos alpolgármester:
Három fajta közbeszerzés van, EU értékhatárt, valamint nemzeti értékhatárt meghaladó, és
nemzeti értékhatár alatti közbeszerzés.
Diószegi Imola képviselő:
És ilyen esetben nem lehet dönteni?
Bencze Éva körjegyző:
A szabályzatban szerepel, hogy milyen összeghatár alatt dönthet a polgármester, és mi felett a
képviselő-testület, mennyi árajánlatot kell bekérni, stb. A képviselő-testület döntéséhez a
választási lehetőség biztosítva volt, mivel 2-3 árajánlat szükség, és jelen esetben 4 ajánlat
érkezett be. Tény és való, hogy nem lett ráírva a pályázati kiírásra, hogy a legkedvezőbb
pályázatot adót választja a testület. Ez esetben a testület súlyoz, hogy mi a számára a
legfontosabb szempont. A döntést megelőző hozzászólásokból kitűnt, hogy a legfontosabb
szempont a beépítésre kerülő anyag minősége volt a döntés meghozatalakor. A legolcsóbb
árajánlatot benyújtó esetében a többségben felmerült a kétség az anyag minőségét illetően,
mivel az ajánlatban szereplő ár kirívóan alacsony volt a többi ajánlatban szereplőkhöz képest.
Tánczos Sándor képviselő:
Az nem a testület dolga, honnan és mi módon szerzi be az anyagot a vállalkozó, ugyanis
csatolnia kell hozzá minőségi tanúsítványt.
Bencze Éva körjegyző:
A kirívóan eltérő esetben lehetőség lett volna rákérdezni a vállalkozóra, hogy az ő esetében
miért ilyen kirívóan eltérő a beépítendő anyag költsége.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Ő nem kívánja semmi olyanhoz adni a nevét, amiről úgy gondolja, hogy valami
szabálytalanságot követnek el. Mintegy tíz éve ő is foglalkozott beszerzésekkel, akkor
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szabadkézi vételi eljárásnak hívták, melynek nagyon pontosan meg volt határozva a menete.
Véleménye szerint a helyi szabályozástól nem szabad eltérni.
Diószegi Imola képviselő:
Véleménye szerint ez egy másik ügy.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Ez egy másik ügy, de szervesen illeszkedik hozzá, most is alapul kell venni az értékhatár alatti
beszerzések szabályzatát.
Diószegi Imola képviselő:
A fészekhinta esetében azt a komplett, mindenre kiterjedő árajánlatot javasolja elfogadni,
mely a legolcsóbb.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Ő a maga véleményét elmondta, és tartózkodni fog a szavazáskor. Neki kötelessége, hogy
elmondja a gondolatait, ha valamivel nem ért egyet, és vagy megfogadja a testület, vagy nem.
Ő amíg nem tanulmányozta a szabályzatot, nem tud mit mondani, mert nem tudja hogyan
kellett volna végigvinni a beszerzést. Ezeknek nagyon szigorú dokumentálási szabályai
vannak, mert ezzel vissza lehet élni, például információkat kiszivárogtatni.
Diószegi Imola képviselő:
Ő szeretné, ha a fészekhintáról most döntene a testület, hogy augusztus 20-ára elkészüljön.
Tánczos Sándor képviselő:
Szerinte a padozat sürgős, a hinta nem az.
Kőszegi Míra képviselő:
Az eddig elhangzottak alapján felteszi a kérdést, akkor amiről eddig döntött a képviselőtestület az mind „billeg”? És eddig ez miért nem merült fel?
Mészáros Lajos alpolgármester:
Úgy gondolja, hogy a polgármesteri hivatalnak, ahogy más rendeleteket kiosztottak, az
értékhatár alatti beszerzések szabályzatát is ki kellett volna osztani, sőt, éves közbeszerzési
tervvel is kellene rendelkeznie.
Bencze Éva körjegyző:
A közbeszerzési tervet akkor kötelező elkészíteni, ha a költségvetésben közbeszerzés alá
kerülő beruházás van.
Javasolta, hogy halasszák el a döntést, amíg az alpolgármester úr áttanulmányozza a
szabályzatot. A hivatal a szabályzatban előírt számú ajánlatot mindig beszerezte, összegezte,
és az alapján választott a testület.
Diószegi Imola képviselő:
Ha most elnapolásra kerül a döntés, szeretné, ha rendkívüli ülés keretében újra előterjesztésre
kerülne a hinta ügye.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Véleménye szerint mindenkinek úgy kellene dönteni, hogy tudja, minek alapján dönt.
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Kőszegi Míra képviselő:
Megkérdezte a körjegyző asszonyt, véleménye szerint követtek-e el törvénytelenséget?
Bencze Éva körjegyző:
A múltkori testületi döntés megfelelő volt. A testületi tagok azt mondták ki, hogy nem a
legolcsóbb, hanem a legkedvezőbb ajánlatot fogadják el.
Kőszegi Ilona polgármester:
A mérleghinta beszerzése ügyében a döntést elnapolta, és elmondta, hogy a rendkívüli
testületi ülésről a testületi tagok írásos meghívót fognak kapni.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1850órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Mészáros Lajos
alpolgármester

Tánczos Sándor
képviselő
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