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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2012. október 24-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
Major Szilvia adóügyi vez.főtanácsos
Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1640 órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester 
Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urakat,  Bencze Éva körjegyző asszonyt,  a 
körjegyzőség dolgozóit, az ÖBÖL TV munkatársait, valamint a megjelent 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 meghívóban szereplőn túl javasolta felvenni a járással kötendő megállapodás 
megtárgyalását,  valamint javasolta,  hogy az önkormányzat vagyonrendeletét  első napirendi 
pontként tárgyalják.

Diószegi Imola képviselő:
Javasolta,  hogy  vegyes  ügyek  keretében  vegyék  napirendre  a  bizottsági  kültagok  plusz 
juttatásban részesítését.

Tánczos Sándor képviselő:
Jelezte, hogy vegyes ügyek keretében három témában kíván kérdést intézni a Polgármester 
Asszonyhoz.

Kőszegi Ilona polgármester:
Figyelembe véve a hozzászólásokat, az alábbi napirendi javaslatot tette:

1. Az Önkormányzat vagyonrendeletének egységes szerkezetben történő elfogadása
2. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
3. Tájékoztató a helyi- és gépjárműadó bevételek alakulásáról
4. A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Vagyonkezelő  és  Közszolgáltató  ZRT. 

kérelmének megtárgyalása
5. A VKTT által ellátott kötelező önkormányzati feladatok jövőbeni ellátása
6. Földvételi kérelem megtárgyalása
7. Döntés eszközbeszerzésről
8. Öböl TV kérelmének megtárgyalása
9. Járással kötendő megállapodás megtárgyalása
10. Vegyes ügyek

10/1. Döntés a bizottsági kültagok plusz juttatásáról
10/2. Tánczos Sándor képviselő kérdései
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A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Mészáros 
Lajos alpolgármester urat és  Kőszegi Míra képviselőt javasolta.

Kérte a Képviselő-testület  tagjait,  hogy amennyiben egyetértenek a kibővített  napirenddel, 
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. 

Polgármester asszony a napirend előtt 5 témában tájékoztatta a képviselő-testületet: 
1.) A Leader Kultúrpark pályázati  elszámolása megtörtént,  és az  elszámolás alapján 

részünkre járó 8,5 millió Ft megérkezett számlánkra.
2.) A Bursa Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulója kiírásának megjelenését követően a 

csatlakozási nyilatkozat határidőre megküldésre került.
3.) A  Királyszentistváni  Polgárőr  Egyesülettel  a  megállapodás  aláírásra  került,  a 

támogatási összeg átutalása folyamatban van.
4.) Az újonnan kialakított  aszfaltozott  focipálya  mellé  két  új  pad került  beszerzésre,  a 

beruházásra  biztosított  előirányzat  terhére.  (Az  előirányzat  15  millió  Ft-ban  került 
meghatározásra, míg a tényleges kifizetés mintegy 6,5 millió Ft volt.)

5.) 2012.  októberében  lehetőség  nyílt  támogatási  kérelem  benyújtására  vidéki 
örökségek (műemlékek, műemlék jellegű, ill. helyi, vagy országos védelem alatt 
álló)  épületek  külső-belső  felújítására,  restaurálására.  Ezen  pályázaton  való 
induláshoz az  előkészületek  megtörténtek,  megkeresésre  került  több pályázatíró 
cég,  akik benyújtották árajánlatukat.  Polgármester  Asszony elmondta  továbbá – 
mivel  a  templom  nem  az  önkormányzat  tulajdona  –  felvette  a  kapcsolatot  a 
Királyszentistváni Egyházközség vezetőjével Bikádi László tiszteletes úrral. Ekkor 
arról értesült, hogy az Egyház nevében Bikádi úr kíván pályázni a felújításra, és 
arról  tájékoztatta,  hogy  folyamatban  van  a  pályázat  benyújtása,  ezért  az 
előkészületeket leállította.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONRENDELETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN     
TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSA      

Kőszegi Ilona polgármester:
A jogszabályi változásból adódó módosításokat október 31-ig kell végrehajtani, az új rendelet 
a  jelenleg  hatályos  rendeleten  alapul.  Ilyen  változás  például  a  nemzeti  vagyon  fogalom 
megjelenése. Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
Elmondta, hogy fogalmi változások történtek, megjelent a nemzeti vagyon fogalma, melybe 
az  állami  és  az  önkormányzati  vagyon  is  beletartozik.  A  rendelet  ennek  alapján  került 
átdolgozásra. Lényeges változás volt a kiemelt jelentőségű vagyon fogalmának megjelenése.
Királyszentistván Község Önkormányzata kiemelt, illetve üzleti vagyonnal nem rendelkezik. 
Az új rendeletbe beépítésre került a leltározás folyamatának a szabályozása is.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást, és 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 vagyonrendeletét.

A  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  az  előterjesztés  szerint  elfogadták  az  
önkormányzat  vagyonáról,  a  vagyonhasznosítás  rendjéről  és  a  vagyontárgyak  feletti  
tulajdonosi  jogok  gyakorlásának  szabályairól  szóló  előterjesztést,  és  az  alábbi  rendeletet  
alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2012. (X.31.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta,  és  jelen  jegyzőkönyv  1.  sz.  melléklete  szerint  elfogadta  az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendeletet.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. október 31.

2. A 2013. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztés alapján a következő belső ellenőrzési célok kerültek megjelölésre: 

1.) A civil szervezetek támogatása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi 
szabályozásnak

2.) A vagyongazdálkodás rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak
3.) A  főkönyvi  és  analitikus  nyilvántartások  egyezősége  biztosított-e  a  beszámoló 

alátámasztása érdekében
4.) Valamint  10  belső  ellenőri  nap  került  betervezésre  soron  kívüli  vizsgálatra  és 

tanácsadásra.
Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
A belső ellenőrzés törvényi előírás, ez évben utoljára kell november 15-ig elfogadni a belső 
ellenőrzési tervet, a jövőben a költségvetés elfogadásával egyidőben kell majd erről dönteni. 
A  belső  ellenőrzési  feladatokat  a  Körjegyzőség  és  a  hozzá  tartozó  önkormányzatok  a 
Kelet-Balatoni Kistérségen keresztül biztosították, a Kistérség megszűnését követően majd új 
formában kell ezt megoldani.

Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást, és 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 a 2013. évi belső ellenőrzési tervet.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a 2013. évi belső ellenőrzési tervet,  
és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2012. (X.24.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyző 
által előterjesztett, jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező, a 193/2003. 
(XI.26.) Kormányrendelet 21. §. előírásai alapján elkészített 2013. 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

3. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI- ÉS GÉPJÁRMŰADÓ BEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL      

Kőszegi Ilona polgármester:
A tájékoztatóból kiderül, hogy 2012. év október közepéig mintegy 7 milllió Ft-tal kevesebb 
adó  folyt  be  az  Önkormányzat  számlájára,  mint  az  előirányzat.  Mivel  a  helyi  adók 
befizetésének határideje március 15. és szeptember 15. napja, ezért már csak a behajtással, 
letiltással történő beszedésből várható az adóbevételek növekedése.
Megkérdezte Major Szilvia adóügyi vezető főtanácsost, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Major Szilvia adóügyi vezető főtanácsos:
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 szerinti határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  az  előterjesztés  szerint  elfogadták  helyi-  és  
gépjárműadó bevételek alakulásáról készült beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2012. (X.24.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  megbízza  a 
Körjegyzőt,  hogy  a  következő  testületi  ülésre  mérje  fel  a  költségvetés 
bevételi és kiadási oldalának egyensúlyba hozásához szükséges feladatokat, 
és  ennek  alapján  terjesszen  a  képviselő-testület  elé  egy  költségvetési 
módosítási tervezetet.

Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: azonnal

Major Szilvia 1650 órakor távozott.
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4. A  KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VAGYONKEZELŐ ÉS     
KÖZSZOLGÁLTATÓ     ZRT. KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Királyszentistván  Község  Önkormányzata  9.000,-  Ft  értékű  részvénnyel  rendelkezik  a 
Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-ben. 
A  szigorodó  környezetvédelmi  szabályozás  miatt  a  Közép-Duna  Vidéki  Zrt-nek 
korszerűsítenie kell a hulladékfeldolgozási technológiáját, melyet KEOP pályázat keretében 
kíván megvalósítani,  mely  pályázat  azonban utófinanszírozású.  A fejlesztés  teljes  összege 
mintegy  4,3  milliárd  Ft.  A  megvalósítás  finanszírozásához  a  Közép-Duna  Vidéke  Zrt. 
mintegy  3,9  milliárd  Ft  összegű  hitelszerződést  kötött  a  Raiffeisen  Bankkal.  A 
keretmegállapodáshoz  kapcsolódó  óvadéki  szerződés  alapján  a  Zrt.  által  kibocsátott 
részvényeket a részvényesek kötelesek átadni a Bank részére, ezzel óvadéki jogot alapítva 
azokon.  Ez  azonban  csak  a  részvényesek  hozzájárulásával  lehetséges,  ezért  fordult 
kérelemmel  Önkormányzatunk  felé  a  Zrt.,  és  kérte  a  képviselő-testület  hozzájárulását  a 
részvények óvadékba helyezéséhez.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a kérelmet megvitatni szíveskedjenek. 

Mészáros Lajos alpolgármester:
Számára  nem teljesen  megnyugtató  az  anyag tartalma,  nem látja  a  biztosítékát  a  kölcsön 
visszafizetésének. Fenntartásai miatt nem támogatja részvények óvadékba adását.

Tánczos Sándor képviselő:
Nem látja  az egész építmény elindulását  sem biztosítottnak.  Miből kerül  visszafizetésre  a 
kölcsön?

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslattal, azaz hozzájárulnak az önkormányzat részvényeinek óvadékba 
adásához.

A képviselő-testület  tagjai  5  nem szavazattal  elutasították  az  önkormányzat  részvényeinek  
óvadékba adását, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2012. (X.24.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Közép-Duna Vidéke Vagyonkezelő  és  Közszolgáltató  Zrt. 
kérelmét,  és  úgy  határozott,  hogy  megtagadja  az  önkormányzat 
részvényeinek óvadékba helyezését.
Képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert,  hogy döntéséről  értesítse  az 
érintetteket.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. november 12.
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5. A  VKTT  ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK     
JÖVŐBENI ELLÁTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
2012. december 31-én a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás jogutód nélkül megszűnik. A 
Társulás  által  ellátott  kötelező  önkormányzati  feladatokat  (szociális  étkeztetés,  házi 
segítségnyújtás) azonban 2013. január 1-től is biztosítania kell az Önkormányzatnak. 
A VKTT azzal a kérdéssel fordult Királyszentistván Önkormányzata felé, hogy nyilatkozzon 
arról, hogy 
1. a megszűnést követően „hagyományos” önkormányzati társulásként továbbiakban is 

fenn kívánja-e tartani a társulást a feladatok ellátására, vagy
2. az egyes feladatok ellátására külön-külön önkormányzati társulásokat hozzanak létre a 

társulni kívánó önkormányzatok, illetve
3. az eddig a Társulás által ellátott feladatokat az egyes önkormányzatok önállóan oldják 

meg.
Polgármester  Asszony  elmondta,  hogy  Királyszentistván  Község  2013.  január  1-től  a 
Balatonalmádi  Járáshoz fog tartozni,  ezért  célszerűnek tartja,  hogy a kötelezően ellátandó 
feladatokat is járáson belül biztosítsa az Önkormányzat.
Fentiek alapján javasolta a VKTT-vel kötött feladatellátási szerződés felbontását, és a járáson 
belüli ellátás megszervezését.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.

Diószegi Imola képviselő:
Szerinte is célszerűbb a járáson belül megoldani a feladatokat. Kérdésként fogalmazta meg, 
hogy a mozgókönyvtár hogyan fog a jövőben működni.

Bencze Éva körjegyző:
A  VKTT  különféle  feladatok  ellátását  vállalta  be  (szociális  feladatok,  közművelődési 
feladatok stb.) A kistérség megszűnését követően az egész eddigi struktúra átszerveződik. A 
Veszprémi Kistérség esetében a kistérség hozta létre a feladatot ellátó szociális szervezeteket, 
míg pl. a Balatonalmádi Kistérség esetében a feladatot ellátó szervezetet Balatonalmádi Város 
Önkormányzata költségvetési szerve. 
A Veszprémi Kistérség több olyan feladatot is bevállalt  és biztosított,  melyet egy 500 fős 
kisközségnek  nem  kötelező  ellátnia.  Most  elsősorban  a  kötelező  feladatok  ellátásának 
biztosításáról  kell  dönteni.  Ilyen  feladat  például  a  szociális  étkeztetés,  és  a  házi 
segítségnyújtás.  Mivel  Királyszentistván  és  Litér  egy  körjegyzőséget  alkot,  és  mindkét 
település  a  Balatonalmádi  Járáshoz fog tartozni,  célszerű,  hogy a feladatellátást  is  azonos 
módon oldják meg. 
Körjegyző Asszony elmondta továbbá, hogy ő már szóban jelezte a Litéren ezen feladatokat 
ellátó  szerv  felé:  felmerülhet  olyan  igény,  hogy  Királyszentistván  is  igénybe  venné  a 
szolgáltatást, tudnák-e a településen is biztosítani az ellátásokat. A kérés elől Balatonalmádi 
nem zárkózott el.
A  mozgókönyvtárra  visszacsatolva  elmondta,  hogy  a  könyvtárak  jövőbeni  működésére 
jelenleg nincs teljes jogi válasz. Először is arról kell majd a jövőben dönteni, hogy kíván-e az 
Önkormányzat könyvtárat üzemeltetni, mivel ez nem kötelezően ellátandó feladat.
Nagy  valószínűséggel  a  jelenlegi  települési  könyvtárak  be  fognak  tagozódni  a  Veszprém 
Megyei Könyvtár alá. A felek között létrejött ellátási szerződés szerint a Megyei Könyvtár el 
fogja látni a könyvbeszerzéseket, a képviselő-testület által biztosított keretből.
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Diószegi Imola képviselő:
A településen a baptista szervezet is működik, és biztosítja a szociális szolgáltatásokat. Ilyen 
esetben is köteles az Önkormányzat pl. a házi segítségnyújtást biztosítani?

Bencze Éva körjegyző:
Igen, ilyen esetben is biztosítani kell az ellátást.  Természetesen 2-3 fő miatt nem érdemes 
külön státuszt létrehozni,  mert  nem tudnánk biztosítani a normatíva lehívásához szükséges 
feltételeket. Célszerűbb egy ilyen feladatellátásra létrejött hálózatba betömbösödni.

Tánczos Sándor képviselő:
Tudomása szerint nincs olyan szabályozás, ami tiltaná, hogy járáson kívüli szervezettel lássa 
el a feladatokat az önkormányzat.

Bencze Éva körjegyző:
A  VKTT  megszűnik,  és  egyenlőre  bizonytalan  az  általa  létrehozott  szervezet  a  jövőben 
hogyan fog átalakulni és működni, de az biztos, hogy nagy változások várhatóak.
A  feladatokat  meg  lehet  oldani  Litérrel  együttműködve,  de  természetesen  akár  egyéb 
társulásokkal is, pl. Veszprém, Várpalota, stb.

Diószegi Imola képviselő:
Tudomása van róla, hogy a VKTT-vel a szociális étkeztetés esetében a feladatellátás nagyon 
nehezen indult.

Kőszegi Ilona polgármester:
Véleménye szerint a célszerűséget kell a döntésnél figyelembe venni.
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással  jelezzék,  ha  egyetértenek  a  határozati  javaslatban  foglaltakkal,  azaz 
Királyszentistván Község a jövőben a létrejövő járáson belül oldja meg kötelezően ellátandó 
szociális feladatait.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2012. (X.24.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  2012.  december  31.  napjával  a  Veszprémi  Kistérség  Többcélú 
Társulással kötött Feladatellátási megállapodást felbontja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  a  VKTT-vel  kötött 
Feladatellátási megállapodás felmondásával kapcsolatos iratok aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat 
a szociális törvényben meghatározott kötelezően ellátandó – segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés – feladatellátások 2013. január 1. napjától járáson belül 
történő ellátásának biztosítására.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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6. FÖLDVÉTELI KÉRELEM MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Rédl  Ágnes királyszentistváni  lakos földvételi  kérelemmel fordult  az Önkormányzathoz:  a 
területükkel  határos,  402  helyrajzi  számú  ingatlant  szeretné  megvásárolni.  Az  ingatlan 
zártkert, nagysága 173 m2.
Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  a  kérelmet  a  kiküldött  előterjesztés  alapján  megvitatni 
szíveskedjenek.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Megkérdezte,  van-e  olyan  indok,  mely  szükségszerűvé  teszi,  hogy  az  Önkormányzat 
értékesítse a területet.

Kőszegi Ilona polgármester:
Nincs olyan indok.

Diószegi Imola képviselő:
Nem zárkózik el az értékesítéstől, ha a vásárló szebbé tudja tenni a területet.

Tánczos Sándor képviselő:
Az értékbecslést jónak találta.

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta,  hogy  az  Önkormányzat  korlátozottan  forgalomképes  vagyonnyilvántartásában 
15.000,- Ft értéken szerepel az ingatlan.

Tánczos Sándor képviselő:
Felhívta a figyelmet arra a problémára, hogy – véleménye szerint a kérelmező és családja – 
önkényesen sorompót emeltek, és így a zártkertek autóval csak nagy kerülővel közelíthetők 
meg.

Diószegi Imola képviselő:
Ő is járt arra, a sorompó fája nincs rögzítve, el lehet fordítani. Tudomása szerint azért került 
kirakásra,  hogy  megakadályozzák,  hogy  illegálisan  szemetet  helyezzenek  el  –  újra  –  a 
környéken.

Tánczos Sándor képviselő:
Szeretné, hogy a zártkertek felé a bejutás problémamentesen biztosított legyen.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  egyéb észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  amennyiben az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértenek, azaz hozzájárulnak a 402 hrsz-ú 
ingatlan értékesítéséhez, azt kézfeltartással jelezzék.

A képviselő-testület  tagjai 4 igen szavazattal,  egy tartózkodás mellett  a 402. hrsz-ú ingatlan  
értékesítéséről döntöttek. 
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2012. (X.24.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  Rédl  Ágnes  királyszentistváni  lakos  kérelmét,  és  úgy 
határozott, hogy Királyszentistván, 402 hrsz-ú, 173 m2 nagyságú ingatlanát 
86.500,-  Ft  összegért  eladja  kérelmezőnek,  azzal  a  feltétellel,  hogy  az 
adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségeket vevő állja.

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14 § (4) bekezdése 
alapján  –  az  értékesítéssel  érintett  –  a  nemzeti  vagyon  körébe  tartozó 
önkormányzati  vagyon  átruházható  és  a  Magyar  Államnak  nincs 
elővásárlási joga, mivel az értéke nem éri el a hivatkozott törvény 13 § (1) 
bekezdésében meghatározott értékhatár 20 %-át.

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvétellel kapcsolatos 
iratok aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Bencze Éva körjegyző:
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az adás-vételi szándéknyilatkozatot 15 napra ki 
kell függeszteni, és ha nem érkezik elővételre jogosító ajánlat, akkor lehet csak a szerződést 
megkötni.

7. DÖNTÉS ESZKÖZBESZERZÉSRŐL  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előző képviselő-testületi üléseken felvetődött egy olyan javaslat, hogy a testületi ülések 
előterjesztései  elektronikus  úton  kerüljenek  megküldésre  a  képviselők  felé,  melyhez  a 
szükséges technikai eszközök (laptopok) is kerüljenek beszerzésre. Javaslatként hangzott el 
továbbá,  hogy a képviselők  lemondanának  2013.  évi  tiszteletdíjukról,  és  az  így keletkező 
megtakarítás fedezhetné a költségeket.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, és határozzanak arról, hogy 
meg kívánják-e valósítani fenti feltételekkel az eszközbeszerzést.

Diószegi Imola képviselő:
Elmondta, hogy ő vetette fel az ötletet, de ilyen árakkal nem támogatja az eszközbeszerzést.

Kőszegi Míra képviselő:
Ő sem támogatja, véleménye szerint a ciklus elején lett volna ez célszerű.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással jelezzék, ha meg kívánják valósítani az eszközbeszerzést.

A  képviselő-testület  tagjai  5  nem  szavazattal  az  eszközbeszerzést  elvetették,  és  az  alábbi  
határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2012. (X.24.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta a 
testületi  ülések  anyagának  elektronikus  úton  történő  megküldéséhez 
szükséges eszközbeszerzés lehetőségét és elvetette azt.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

8. ÖBÖL TV KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az Öböl  TV Kft.  ajánlatot  tett  Önkormányzatunk  felé,  a  település  múltjára  visszatekintő, 
birtokukban  lévő  archív  médiaanyag  digitalizált  formában  történő  elkészítésére,  és 
Önkormányzatunk felé történő átadására. Az anyag terjedelme mintegy 100 óra. A digitalizálás 
költségei 575.205 Ft + ÁFA összeget tennének ki.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az ajánlatot megvitatni szíveskedjenek, majd megadta 
a szót az ÖBÖL TV jelen lévő ügyvezetőjének, Balázs Gyulának.

Balázs Gyula ÖBÖL TV :
Elmondta, hogy 1997. óta forgatnak a településen, nagy mennyiségű anyaguk van a település 
múltjáról, melyet feldolgozva és rendszerezve adnának át. Az elkészítést 2013. december 31. 
napjáig tudják vállalni.

Diószegi Imola képviselő:
A képviselő-testület ciklusprogramjában szerepel a település monográfiájának elkészíttetése, 
melyhez ez az anyag hasznos segítséget nyújthatna. Azonban azt figyelembe kell venni, hogy 
ezen munka megrendelése és plusz támogatás nyújtása nagy terhet róna az önkormányzatra.

Balázs Gyula ÖBÖL TV:
Laptopján  bemutatott  egy  részletet,  a  község  múltját  megörökítő  felvételek  közül,  és 
elmondta, hogy 162 hónap anyagát dolgoznák fel.

Tánczos Sándor képviselő:
Balatonalmádiban látott hasonló összeállítást, nagyon jó volt látni a múltat.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Mekkora terjedelmű lenne várhatóan az anyag?

Balázs Gyula ÖBÖL TV:
100 óra terjedelmű lenne.

Kőszegi Míra képviselő:
Számítógépen mekkora adatállományt jelenteni?

Balázs Gyula ÖBÖL TV:
Nem tud a kérdésre válaszolni.

Tánczos Sándor képviselő:
Sajnálatát fejezte ki, hogy nem 1990-től készültek felvételek.

Kőszegi Ilona polgármester:
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Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, 
hogy megrendeljék a község múltját bemutató anyag elkészítését.

A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 1 nem ellenében elfogadták a javaslatot, és az  
alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2012. (X.24.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  tárgyalta 
az  ÖBÖL  TV  ajánlatát,  és  úgy  határozott,  hogy  megrendeli  a  település 
múltját bemutató digitalizált anyag elkészítését, mely anyag terjedelme 100 
óra.  A  digitalizált  anyag  elkészítéséért  Királyszentistván  község 
önkormányzata  575.205,-  Ft  +  ÁFA  összeget  fizet,  az  anyag  átvételét 
követően. Az anyag átadásával egyidejűleg az ÖBÖL TV  a szerzői jogokról 
lemond Királyszentistván Község Önkormányzata javára.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2013. december 31.

9. JÁRÁSSAL KÖTENDŐ MEGÁLLAPODÁS MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Felkérte a Körjegyző Asszony, ismertesse a megállapodás-tervezetet a képviselő-testülettel.

Bencze Éva körjegyző:
A járásokról szóló törvény kimondja, hogy 2012. október 31. napjáig megállapodást kell kötni 
a hivataloknak a járással arról, hogy milyen eszközökkel és létszámmal tudják támogatni a 
járások  feladatellátását.  Ez  a  megállapodás  csak  Litérre  került  kiküldésre,  ugyanakkor  a 
Körjegyzőség vagyona a két község tulajdona, így ő úgy látta, hogy erről mindkét település 
képviselő-testületének döntenie kell. Felvetésével Dr. Szabó Gabriella is egyetértett, és a mai 
napon  megküldte  a  módosított  megállapodási  tervezetet,  melyet  szeretne  ismertetni  a 
képviselő-testülettel.  A  járásokról  szóló  törvény  alapján  az  önkormányzatok  kötelesek 
ingyenes használatra átadni vagyont, vagyoni értékű jogot.
A  megállapodás  ingatlant  nem  érint.  Ingó  vagyon  tekintetében  felajánlásra  került  Litér 
Község vagyonából 1 db szekrény, 1db szék, egy számítógép asztallal, mivel a körjegyzőség 
gépein a napi munkához elengedhetetlenül szükséges programok futnak.
Foglalkoztatottak  tekintetében  jelenleg  nem  kíván  a  Körjegyzőség  munkatársat  átadni, 
helyette két üres státusz kerül átadásra: 1 igazgatási ügyintézői, és az iskola egyházi kezelésbe 
adása miatt osztott munkakörként ½ pénzügyi és ½ igazgatási státusz.
Elmondta továbbá, hogy a következő hónapban együttes testületi ülésen közösen dönteni kell 
az újonnan felállítandó hivatal felépítésének meghatározásáról.
Tájékoztatta továbbá a képviselő-testület tagjait, hogy ha már a járásnál nem lesz szükség az 
átadott  eszközökre,  akkor  azt  visszaadják,  illetve  ha  időközben  tönkremennek,  akkor 
selejtezésre kerülnek.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Eldőlt-e, hogy milyen feladatok kerülnek át a járáshoz?

Bencze Éva körjegyző:
Átkerülnek  a  gyámügyi  feladatok,  a  lakcímnyilvántartás,  a  szociális  ügyek  közül  a 
közgyógyellátás,  a  hadigondozotti  ellátás,  az  időskorúak  járadéka,  a  mozgáskorlátozottak 
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utazási kedvezménye, vagyis azok a jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok, melyek esetében a 
benyújtott  iratok  alapján  meg  lehet  hozni  a  döntést,  és  nem  igényelnek  személyes 
kapcsolattartást az ügyfelekkel.

Tánczos Sándor képviselő:
A járások honnan szedik össze az embereket, nem kötelező létszámot átadni?

Bencze Éva körjegyző:
Augusztus  végén,  szeptember  elején  lehetőségük  volt  a  közszférában  dolgozóknak  az 
áthelyezésüket kérni.
Hamarosan el kell dönteni, hogy a jövőben hány emberrel szeretné a két testület a hivatalt 
felállítani.  Ő nem adott  át  embert,  a  leadott  státuszt  ott  használja  fel  majd  a  járás,  ahol 
szüksége van rá.
Elmondta  továbbá,  hogy  a  városokat  érzékenyen  fogja  érinteni  a  finanszírozási  rendszer 
változása,  hiszen  jelentősebb  kisebb  létszámot  fognak  finanszírozni,  mint  amivel  most 
dolgoznak, ezért várhatóan onnan több kolléga fog átkerülni a járásokhoz.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Litér-Királyszentistván községek esetében, a 2-3 ezer 
fő közötti  létszám alapján minimum 8 fő,  maximum 11 fő a megengedett  (finanszírozott) 
létszám.  Többször is  kérdésként  merült  fel,  hogy a létrehozott  műszaki  ügyintézői  státusz 
miért nem került betöltésre. Elmondta korábban, hogy várakozó álláspontra helyezkedtek, de 
ő maga a felállítandó új hivatal esetében nagyon szeretné, ha ez a feladat ellátásra kerülne.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással  jelezzék,  ha  hozzájárulnak  a  Körjegyző  Asszony  által  ismertetett 
megállapodás-tervezet aláírásához.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
56/2012. (X.24.) KKt. határozata

Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 
összefüggő  törvények  módosításáról  szóló  2012.  évi  XCIII.  törvénye 
alapján,  Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
tárgyalta  a  Balatonalmádi  Járás  és  Litér-Királyszentistván  Községek 
Körjegyzősége  között,  vagyon,  vagyoni  értékű  jog  és  státusz  átadásával 
kapcsolatos megállapodás - tervezetet, és elfogadta azt.

A megállapodás  5.  számú melléklete  alapján  a  járási  hivatalhoz  átadásra 
kerül 2 üres álláshely: 1 fő pénzügyi igazgatás, 1 fő igazgatás munkakör.  

A  Megállapodás  8/1,  és  8/2  számú  melléklete,  valamint  a  munkakörhöz 
kapcsolódó ingóságok átadását tartalmazó mellékletben felsorolt eszközök 
átadására kerül sor. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Körjegyzőt  a 
Megállapodás aláírására. 

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. október 31.
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10. VEGYES ÜGYEK  

10/1.DÖNTÉS A BIZOTTSÁGI KÜLTAGOK PLUSZ JUTTATÁSÁRÓL  

Kőszegi Ilona polgármester:
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a jövőben tartsák be az SZMSZ-t, és ha fel kívánnak 
vetni  valamilyen  témát,  azt  időben jelezzék  felé.  Ezek után átadta  a  szót  Diószegi  Imola 
képviselőnek.

Diószegi Imola képviselő:
Elmondta, hogy a bizottsági kültagok ugyan olyan mértékben kiveszik a részüket a különböző 
önkormányzati  rendezek  lebonyolításában,  mint  a  képviselő  testület  tagjai,  ezért 
igazságtalannak  érezte,  hogy részükre  nem került  plusz  juttatás  megállapításra.  Javasolta, 
hogy a képviselő-testület  kiváló munkájuk elismeréseként  mintegy ¼ évi  tiszteletdíjuknak 
megfelelő plusz juttatásban: bruttó 20.000,- Ft részesítse a bizottsági kültagokat.

Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte az előterjesztést, és mivel észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület 
tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  egyetértenek  a  bizottsági  kültagok  20.000,-  Ft  összegű 
plusz juttatásban részesítésére tett javaslattal.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2012. (X.24.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  bizottsági  kültagokat  bruttó  20.000,-  Ft  összegű 
egyszeri plusz juttatásban részesíti.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  Körjegyző  Asszonyt,  hogy  a  Pénzügyi 
Csoport útján intézkedjék az összegek folyósításáról. 

Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: 2012. október 31.

10/2.TÁNCZOS SÁNDOR KÉPVISELŐ KÉRDÉSEI  

Kőszegi Ilona polgármester:
Megkérte Tánczos Sándor képviselőt, tegye fel kérdéseit. Tájékoztatta Tánczos Sándor urat, 
hogy  mivel  a  kérdéseket  nem  ismeri,  amire  tud  azonnal  felel,  amire  nem  tud  azonnal 
válaszolni, azt pedig az SZMSZ-ben foglaltak szerint fogja megválaszolni.

Tánczos Sándor képviselő:
Első témaként  felvetette,  hogy a településen  időnként  szörnyű bűz érződik,  mely egyesek 
szerint a hulladékkezelő telepről érkezik, véleménye szerint azonban a Bendola patakból árad.
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Kőszegi Ilona polgármester:
A felvetésre válaszolva elmondta, hogy már a település lakói is jelezték felé a problémát, és 
levélben  kereste  meg a Közép-dunántúli  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi 
Felügyelőséget, és kérte a kellemetlen szaghatás eredetének kivizsgálását.

Tánczos Sándor képviselő:
A televízióból arról értesült, hogy megváltozott az állattartási törvény, és az önkormányzatok 
többé nem rendelkeznek hatáskörrel az állattartással kapcsolatban. Miért nem került hatályon 
kívül helyezésre az állattartási rendelet.

Bencze Éva körjegyző:
Az Önkormányzat állattartási  rendeletét  majd felül kell vizsgálni, addig is a felsőbb rendű 
jogszabályban  foglaltakat  kell  alkalmazni.  A  változás  azonban  csak  a  haszonállatokra 
vonatkozott, így pl. az ebek tartására vonatkozóan a helyi rendeletben foglaltak az irányadók, 
ezért az állattartási rendelet csak módosításra szorul.

Tánczos Sándor képviselő:
Az önkormányzati  törvény áttanulmányozása alapján annak a véleményének kívánt hangot 
adni, hogy Diószegi Imola képviselő-asszony nem lehetne a Kulturális és Szociális Bizottság 
elnöke, sőt a tagja sem, mivel a képviselő-asszony az Önkormányzat dolgozója.

Bencze Éva körjegyző:
Az  ő  ismeretei  szerint  a  képviselő-asszony  esetében  nincs  összeférhetetlenség,  de  az 
összeférhetetlenségi felvetést kivizsgálja, és a pontos jogszabályi hivatkozások alapján vissza 
fog csatolni a felvetésre a következő testületi ülésen.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 
1800órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ilona Bencze Éva
 polgármester  körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Mészáros Lajos  Kőszegi Míra  
 alpolgármester      képviselő
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