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Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2012. november 27-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, 1600 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ilona polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urat, Bencze Éva körjegyző asszonyt, Zavada
Mihályné kirendeltségvezetőt, az ÖBÖL TV munkatársait, valamint a megjelent
királyszentistváni polgárokat, akik megtisztelték jelenlétükkel az ülést.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből 4 fő jelen van.
Tánczos Sándor képviselő úr jelezte, hogy egyéb irányú elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud
résztvenni.
A napirendre a meghívóban szereplők szerint tett javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2.
napirendet elsőként tárgyalja a testület, illetve vegyes ügyek keretében egy királyszentistváni
lakó kérelmének megtárgyalását javasolta napirendre venni.
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III negyedéves végrehajtásáról
2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedévi módosítása
3. A telekadó bevezetésére tett képviselői indítvány megvitatása
4. Építményadó rendelet módosítására tett képviselői indítvány megvitatása
5. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
6. A VKTT Társulási Megállapodásának módosításának megtárgyalása
7. Döntés a Balatonalmádi Kistérséghez történő csatlakozásról
8. A járás kötelező felvételt biztosító iskoláiról készült tervezet véleményezése
9. Nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi segélyezése
10. Közép-Duna Vidéke Zrt. eladásra kínált törzsrészvényei kapcsán döntés elővásárlási
jogról történő lemondásról
11. Tájékoztatás összeférhetetlenségi felvetéssel kapcsolatban
12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok
elbírálása
13. Vegyes ügyek
13/1. Tánczos Máté kérelmének megtárgyalása
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Diószegi
Imola és Kőszegi Míra képviselőket javasolta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a napirenddel, valamint a
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.
Kőszegi Ilona polgármester:
Javasolta, hogy a 12. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
Kérte a képviselő-testület tagjait, amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással
jelezzék.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a zárt ülésre tett javaslatot.
Polgármester asszony a napirend előtt 5 témában tájékoztatta a képviselő-testületet:
1.) A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató ZRT.
a képviselő-testület döntéséről (miszerint nem járul hozzá a részvények óvadékba
helyezéséhez) értesítésre került.
2.) Tánczos Sándor képviselő úr bűzhatással kapcsolatos felvetésére az előző testületi
ülésen elhangzott, hogy a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség felé már a probléma már bejelentésre került.. A Felügyelőség
válaszában a következőket írta: Az ÉBH telephelyének működését már egy korábbi
bejelentés alapján megvizsgálta, és a helyszíni szemle során szaghatást nem tapasztalt.
Tájékoztatták továbbá önkormányzatot, hogy a bejelentést további vizsgálat céljából
áthelyezték a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervéhez.
3.) A Laroco Motorsport Egyesület értesítése szerint az idei Mikulás Rallye december
9-én kerül megrendezésre. A lezárással érintett útszakaszok a 7216-os út
szeméttelep és 72-es főút közötti szakasza, valamint a 7202-es út 72-es főúti
Berhidai elágazótól az Erőműig tartó szakasza. A hirdetmény kifüggesztésre kerül
a szokásos módokon.
4.) Az önkormányzatnál személyi változások történtek, a próbaidő alatt lévő kolléga
felmondott, mivel kedvezőbb lehetőségekre nyílt kilátása. Fentiek miatt az állás Kiss
Andrásnak került felajánlásra.
5.) A Balatonalmádi Rendőrkapitányság a kapott támogatás felhasználásáról megküldte az
elszámolást.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT
NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2012.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

III

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A beszámolóból kitűnik, hogy az
önkormányzat bevételei jelentősen elmaradtak az előirányzattól (a tényleges bevétel 60 %-a
az előirányzatnak). Ennek ellensúlyozására az év első kilenc hónapjában takarékos,
megfontolt gazdálkodást folytatott az Önkormányzat, főként a dologi kiadások kerültek
visszafogásra (a teljesítés az előirányzat 55 %-a) volt. A csökkenő bevételek ellenére a
fejlesztési célok megvalósításra kerültek, egy részük a pénzmaradvány terhére. Ezen célokra a
pénzmaradványunkból 9.231 eFt került felhasználásra. Elmondható, hogy az Önkormányzat a
kiegyensúlyozott gazdálkodást szem előtt tartva végezte feladatait.
Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóhoz.

2

Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
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 2012. évi költségvetésének
III. negyedéves végrehajtásáról készült beszámolót.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a beszámolót elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2012. (XI.27.) KKt. határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerint elfogadta az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról
készült beszámolót.
Felelős:
Határidő:
2.

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012.
SZÁMÚ) MÓDOSÍTÁSA

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

III.

NEGYEDÉVI

(3.

Kőszegi Ilona polgármester:
A költségvetés módosítására elsősorban azért volt szükség, mivel az Önkormányzat bevételei
jelentősen elmaradtak az előirányzathoz képest, így mind a bevételi oldalt, mind a kiadási
oldalt felül kellett vizsgálni, hogy biztosítva legyen a költségvetés egyensúlyának fenntartása.
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, mondják el véleményüket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Két kérdést tett fel:
1.) A személyi juttatások soron +253 eFt található, ez miből adódik. Véleménye szerint
ezen sornak – miután ő maga lemondott a tiszteletdíjáról – csökkennie kellett volna.
2.) A dologi kiadások soron a mintegy 2,6 millió Ft-os csökkentés miatt mi nem került
beszerzésre?
Bencze Éva körjegyző:
Az első kérdésre válaszolva elmondta, hogy a személyi juttatások megemelkedése a
képviselő-testület azon döntésein alapul, mellyel a polgármester, a képviselők, illetve a
kültagok részére plusz juttatást állapított meg. Elmondta továbbá, hogy alpolgármester úr
tiszteletdíja még nem került a sorról átvezetésre.
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A második kérdésre reagálva tájékoztatta alpolgármester urat, hogy semmilyen konkrét
beszerzési feladat nem maradt el, az itt mutatkozó csökkenés sok apróbb-nagyobb kiadási
tétel csökkentéséből adódik.
Diószegi Imola képviselő:
A bevételcsökkenés egy jelentős része abból adódik, hogy az ÉBH a kompenzációs összegnek
csak a töredékét fizette meg az önkormányzatnak. Kérdése: van-e olyan lehetőség, mellyel
kötelezni lehetne a fizetésre az ÉBH-t.
Kőszegi Ilona polgármester:
Többször megkeresésre került a Társulás mind telefonon, mind írásban. Sajnos a követelés
behajtásának jogi útra terelésétől sem lenne várható, hogy rövid időn belül megjelenjen az
Önkormányzat számláján a jogos követelés. Elmondta, hogy vizsgálja a lehetőségeket, hogy
az Önkormányzat érdekeit hogyan lehetne mielőbb érvényesíteni.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének III. negyedéves (3. számú) módosítását.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének III. negyedéves (3. számú) módosítását, és az alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (XII.3.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerint elfogadta az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves (3. számú)
módosítását.
Felelős:
Határidő:

3.

Kőszegi Ilona polgármester
2012. november 30.

A TELEADÓ BEVEZETÉSÉRE TETT KÉPVISELŐI INTDÍTVÁNY MEGVITATÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
A koncepcióhoz benyújtott javaslatok között alpolgármester úr újra felvetette a differenciált
telekadó bevezetését, ezen indítvány alapján készült el a rendelet-tervezet. Mint az
előterjesztésben már jelezte, polgármesterként nem ért egyet a telekadó bevezetésével.
Számos környéken gazdálkodó cég közös levélben kérte az Önkormányzatokat, hogy az adók
mértékének meghatározásánál vegyék figyelembe a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetet, és ha
lehet, akkor mérsékeljék a helyi adókat, amennyiben ezt a gazdálkodásuk nem teszi lehetővé,
akkor legalább ne növeljék az adóterheket.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.

4

Mészáros Lajos alpolgármester:
Elmondta, hogy a telekadó bevezetésére tett indítványát továbbra is fenntartja. Fontosnak
tartja, hogy differenciáltan kerüljön ez az adónem bevezetésre, és ne a lakosságot terheljék,
hanem a monopol helyzetben levő vállalkozásokat, amelyeknek nyeresége csak
szerénységüktől függ. Ezek a monopol helyzetben levő vállalkozások sok gondot okoztak,
megosztják a falu lakosságát, ezért úgy érzi igazságosnak, hogy a működésük során nyert
profit egy részét fordítsák a lakosság életszínvonalának javítására. Az így befolyó
összegekből ingyenessé lehetne tenni pl. a lakossági hulladékszállítást.
Diószegi Imola képviselő:
Elmondta, hogy ő a telekadó bevezetésével kapcsolatos előző szavazáskor igennel szavazott, a
közmeghallgatáson tapasztalt lakossági ellenérzés azonban arra késztette, hogy
megváltoztassa álláspontját. Úgy látja, hogy a környező gazdálkodó egységek egyre nehezebb
helyzetben vannak, és nem szeretné tovább súlyosbítani a helyzetüket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Az ő általa említett, monopol helyzetben levő cégek nehéz helyzete nem a lehetőségeik rossz
voltából adódik. Véleménye szerint be kell hajtani a kintlevőségeket. Elmondta továbbá –
utalva egy, a településen gazdálkodó cégre –, hogy a napilapokban is többször lehet olvasni
arról, hogy az önkormányzatok és a lakosság irreálisan magasnak tartják a szemétszállítási
díjat, és vitatják annak jogosságát.
Diószegi Imola képviselő:
Véleménye szerint jövőre már jobban bele lehet látni a költségek alakulásába, de semmilyen
indok alapján sem lehet diszkriminálni.
Kőszegi Míra képviselő:
Véleménye szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben minden cég a fennmaradásáért küzd, és az
adók mérséklését kérik. Megemlített pár céget, melyekről konkrétan tudja, hogy a túlélésért
küzdenek.
Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy a környező önkormányzatok közül van olyan, amely nehezebb helyzetben
van mínuszos költségvetése miatt, mint Királyszentistván, és mégis mérsékelte a helyi adókat.
Véleménye szerint nem szabad több adóval terhelni a vállalkozásokat.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadják, azaz nem kívánják
bevezetni a telekadót.
A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a javaslatot
elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2012. (XI.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a telekadó bevezetésére tett indítványt, és úgy határozott, hogy nem kívánja
ezt az adónemet bevezetni.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal
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4.

ÉPÍTMÉNYADÓ

RENDELET

MÓDOSÍTÁSÁRA

TETT

KÉPVISELŐI

INDÍTVÁNY

MEGVITATÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az építményadó módosítására képviselői indítvány érkezett. Tánczos Sándor képviselő úr
indítványában azt kérte, hogy az élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó üzleteket mentesítse
a képviselő-testület az építményadó megfizetése alól, mivel véleménye szerint azok kötelező
önkormányzati feladatokat látnak el.
Az előterjesztésben foglaltak szerint az élelmiszerellátás megszervezése nem önkormányzati
feladat. Figyelembe véve, hogy a versenyegyenlőséget biztosítani kell, nem támogatja az
építményadó rendelet módosítását.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Ő úgy hallotta, hogy az egyik ilyen jellegű szolgáltatást végző cég nem fizet építményadót.
Igaz-e ez az állítás?
Kőszegi Ilona polgármester:
Nem igaz. Minden, a rendelet szerint építményadó köteles adóalanyra kivetésre került az adó.
Bencze Éva körjegyző:
Az a szolgáltatást végző cég, melyre alpolgármester úr célzott, megfizette az adóját.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Ő el tudná fogadni, hogy a kereskedelmi egységek ne fizessenek építményadót, ez is egy
vállalkozásbarát döntés lenne.
Diószegi Imola képviselő:
Ő diszkriminatívnak érzi a javaslatot, hiszen a többi vállalkozás is kérhetné, hogy ne kelljen
az építményadót megfizetnie. Ő nem támogatja az indítványt.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek építményadó
rendelet módosítására tett képviselői indítvánnyal.
A képviselő-testület tagjai 3 nem szavazattal 1 igen szavazat ellenében elutasították az
építményadó rendelet módosítására tett képviselői indítványt, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2012. (XI.27.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és elutasította az építményadó rendelet módosítására tett indítványt.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal
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5.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az Önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak ellátásához nyújtott állami támogatás
tekintetében 2013. évben jelentős változások várhatók. Ahogy az előterjesztésben is
részletesen kifejtésre került, Királyszentistván Önkormányzata sajnos csak az alaptámogatásra
jogosult, míg a személyi jövedelemadó helyben maradó részével, valamint a gépjárműadó
60 %-ával 2013. évben már nem rendelkezik. Az állam az iparűzési adó átcsoportosításával és
elvonásával biztosítja a közös hivatalok működtetését, ám esetünkben ez az elvonás csak a
gesztor önkormányzat iparűzési adó bevételét érinti. Királyszentistván önkormányzatát nem
érinti az iparűzési adó elvonás, tehát az iparűzési jogcímen beszedett összeg teljes egészével
gazdálkodhat az önkormányzat. Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, az előirányzott helyi
adókból beszedhető összeg a bázis szintnél alacsonyabb összegben került meghatározásra. A
kiadási oldalon a közös hivatal fenntartására biztosított összeg jelentős csökkenést mutat, a
kiadási oldalra tervezett összeg a következők szerint került megállapításra: Litér iparűzési
adójából mintegy 17 millió Ft-ot irányít át az állam a közös hivatal (körjegyzőség jogutódja)
fenntartására, mely összegnek a 23 %-a, azaz 3.800 eFt került az Önkormányzat
koncepciójában beállításra a közös hivatal működésének támogatására (szemben az eddigi
mintegy 9 millió Ft-tal).
A litéri általános iskolába járó gyermekek után a múlt években 100.000 Ft/fő/év összeget
fizettünk az iskola fenntartójának, a Litéri Önkormányzatnak. Az iskola Református
Egyházközség kezelésébe adását követően is fenntartjuk ezt a támogatást, melyet Litér
Község Önkormányzata az iskolabusz üzemeltetésére, illetve a gyermekek étkeztetésének
támogatására fog fordítani.
Az önkormányzat alkalmazásában lévő fizikai dolgozók bérét emelt összeggel terveztük, ám
ez az emelt összeg egy fő esetében megegyezik a szakmunkás minimálbér összegével, a
másik esetben viszont arra irányul, hogy a mindenki megelégedésére munkáját végző
dolgozót meg tudjuk tartani. A cafatériát a törvény által megengedett mértékre emeltük, azaz
az Erzsébet utalványt 5.000,- Ft-ról 8.000,- Ft-ra terveztük. A beérkezett koncepciós
javaslatok alapján a megvalósíthatónak érzett javaslatokra ajánlatokat kértünk be, és ezek
alapján kerültek beköltségelésre. A beruházások, felújítások címenként fejléc alatt felsorolt
beruházások közül egy tétel van, melynek nem javaslom a megvalósítását, ez a kemence a
Leader Kultúrpark mellé, mivel annak folyamatos ellenőrzését, hogy mind műszakilag mindig
higiéniai szempontból mindig megfelelő állapotban legyen nem látom megoldhatónak.
Kérte a T. képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
A koncepcióval kapcsolatban az alábbi véleményt fogalmazta meg:
1.)
2003. I. félévére szeretne lemondani a tiszteletdíjáról, és javasolni, hogy az így
keletkező megtakarítás a nyugdíjas klub támogatására legyen fordítva.
2.)
A ravatalozó koncepcióba betervezett nagyságrendű felújítását nem javasolja, a
felújítást 2014. évre halasztaná.
3.)
A táblák kihelyezését támogatja, javasolja, hogy az Európai falu tábla mindhárom
településre beérkező úton kihelyezésre kerüljön.
4.)
A szociális támogatásoknál javasolja a lakossági hulladékszállítási díj 100 %-os
átvállalását.
Bencze Éva körjegyző:
Kérte az alpolgármester urat, hogy a tiszteletdíjról történő lemondását írásban jelentse be.
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Kőszegi Ilona polgármester:
A plusz tábla kihelyezésével ő is egyetért, a költségvetésbe így fognak bekerülni a költségek.
A lakossági hulladékszállítási díj támogatás mértékének megállapítását a decemberi testületi
ülésen napirendre tűzi.
A költségvetés tárgyalásakor rangsorolni fogják a fejlesztési elképzeléseket, ott visszatérnek a
ravatalozó felújítására.
Diószegi Imola képviselő:
A bevételi oldalon látta, hogy a mozgókönyvtár üzemeltetésére eddig kapott bevétel kiesett.
2013. évben a könyvtár üzemeltetésére nem kap az önkormányzat támogatást?
Kőszegi Ilona polgármester:
Ebben a témában egyelőre még nem rendelkezünk információkkal.
Bencze Éva körjegyző:
Azok a könyvtárak, melyek önállóan üzemelő könyvtárként tudnak működni, kapnak állami
támogatást. Királyszentistván viszont nem tudja teljesíteni ennek a feltételeit.
Kőszegi Míra képviselő:
Úgy érzi, a fizikai dolgozók állományában nagy a mozgás. Véleménye szerint, ha a dolgozók
a munkájukat jól végzik, akkor meg kellene emelni a bruttó bérüket.
Diószegi Imola képviselő:
Javasolta, hogy a képviselő-testület ezzel a döntéssel ne várja meg a költségvetést, hanem
azonnal határozza meg az önkormányzat fizikai dolgozóinak 2013. január 1. napjától esedékes
bérét, és a költségvetésbe már ezen határozat alapján kerüljön az beállításra, illetve a
dolgozóknak kifizetésre.
Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy az önkormányzatnál fizikai állományban 1 fő takarítónő, és 1 fő közterület
fenntartó munkakör került betöltésre. Javasolta, hogy a takarítónői munkakör esetében a
koncepciónak megfelelően a szakmunkás minimálbérrel megegyező, bruttó 108 eFt összeg,
míg a közterület fenntartó munkakör esetében bruttó 145 eFt összeg legyen biztosítva a
dolgozók havi munkabérére, 2013. január 1. napjától.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az elhangzott
javaslattal.
A képviselő-testület tagjai a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot
hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2012. (XI.27.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy elfogadja a koncepcióban javasolt bértömeget, és 2013. január 1.
napjától az önkormányzat fizikai dolgozói részére a következő összegű bér
kifizetését engedélyezi:
Fizikai állományú takarítónő részére bruttó 108.000,- Ft/hó,
Fizikai állományú közterület fenntartó dolgozó részére bruttó 145.000,- Ft/hó.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az érintett kollégák
munkaszerződésének 2013. január 1. napjától történő határozat szerinti
módosítására.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2013. január 1.

Diószegi Imola képviselő:
Javasolta, hogy a fejlesztések rangsorolására csak a költségvetés tárgyalásakor kerüljön sor,
amikor a bevételek várható alakulását már jobban látja a testület.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az önkormányzat
2013. évi költségvetési koncepcióját.
A képviselő-testület tagjai az önkormányzat 2013. évi módosított koncepcióját 4 igen
szavazattal elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2012. (XI.27.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
102.351 eFt-tal tervezi.
A tervezett bevételek forrásonkénti és a kiadások címenkénti részletezését a
2013. 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:

Bencze Éva körjegyző, Kőszegi Ilona polgármester
2012. január 30.
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6.

A

VKTT

TÁRSULÁSI

MEGÁLLAPODÁSÁNAK

MÓDOSÍTÁSÁNAK

MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő-társam megkapta. A javaslat alapján Királyszentistván
Község Önkormányzata 2012. december 31. napjával minden kapcsolatát megszünteti a
VKTT-vel, és a létrejövő új szervezetbe nem kíván belépni. A határozati javaslatot
kiegészítenénk annyival, hogy kezdeményezzük a társulás közös megegyezéssel történő
felbontását. Valamint új határozatba foglalva javasoljuk elfogadni társulási megállapodás
módosítását (utódszervezet létrehozása jogutóddal, munkaszervezet megszűnését követően a
gesztor önkormányzat látja el a feladatokat) és felhatalmazni a polgármester az aláírására.
Kérem a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek a határozati javaslattal azzal a módosítással, hogy közös
megegyezéssel javasoljuk a társulási megállapodás felbontását.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a módosított határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2012. (XI.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 2004. évi CVII törvény felhatalmazása alapján létrejött,
és ezen törvény 2013. január 1. napjától történő hatályon kívül helyezése
folytán 2012. december 31. napjával megszűnő Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulás semmilyen utódszervezetével nem kíván a továbbiakban
együttműködni.
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás törvény általi megszűnésével
egyidejűleg, azaz 2012. december 31. napjával Királyszentistván Község
Önkormányzat Képviselő-testület közös megegyezéssel meg kívánja
szüntetni a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulással kötött társulási
jogviszonyát, és a létrehozandó új Társulásba sem kíván belépni.
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás által 2012. december 31. napjáig
ellátott minden feladatát más módon kívánja Királyszentistván Község
Önkormányzata ellátni.
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy döntéséről értesítse a
Társulási Tanácsot, valamint felhatalmazza a társulásból történő kilépéssel
kapcsolatos okiratok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal
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Kőszegi Ilona polgármester:
A VKTT társulási megállapodás módosítását azonban még Királyszentistvánnak is meg kell
tárgyalnia. Késleltetett hatálybalépéssel a társulás jogutóddal megszűnik, és a társulás
munkaszervezeti feladatait a gesztor önkormányzat (Veszprém) hivatala fogja ellátni.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha hozzájárulnak a VKTT Társulási
Megállapodás módosításához.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal hozzájárultak a VKTT Társulási Megállapodás
módosításához, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2012. (XI.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2012. november 13-ai
ülésén javasolt Társulási Megállapodás módosítását.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

7.

DÖNTÉS

A

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal

BALATONALMÁDI KISTÉRSÉGHEZ

TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, ebben javasoltuk, hogy Királyszentistván
Község Önkormányzata csatlakozzon a Kelet-Balatoni Kistérség megszűnését követően
létrejövő új önkormányzati társuláshoz.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha a határozati javaslatot elfogadják.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2012. (XI.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Kelet Balatoni Kistérség Többcélú Társulás megszűnését
követően létrejövő új Önkormányzati Társulásba 2013. január 1. napjával be
kíván lépni, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 247 Ft/fő tagi hozzájárulást
megfizeti.
A Képviselő-testület felhatalmazza
Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

8.

a

Polgármestert

a

Társulási

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal

A

JÁRÁS KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ISKOLÁIRÓL KÉSZÜLT TERVEZET
VÉLEMÉNYEZÉSE

Kőszegi Ilona polgármester:
A járás kötelező felvételt biztosító iskoláiról készült anyagban meghatározásra került, hogy
mely iskolák mely települések közigazgatási területén élő gyermekeket kötelesek felvenni. Ez
azt jelenti, hogy az iskolák mellé rendelt területen élő gyermekek jelentkezését nem
utasíthatja vissza az intézmény.
Királyszentistvánt érintően ez az iskola a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola.
Hivatkozással a Litéri Önkormányzat és a Litéri Református Általános Iskola között létrejött
közoktatási feladatellátás átadásáról készült megállapodás IV. fejezet 12. pontjára javasoltuk,
hogy Királyszentistván Község Önkormányzat képviselő-testülete kérje a tervezet
módosítását úgy, hogy a Királyszentistváni állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező, és a Litéri Református Általános Iskolába jelentkező gyermekeket is kötelező
jelleggel fel kelljen vennie az intézménynek.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjenek.
Diószegi Imola képviselő:
Miért nem jelent meg a Litéri Református Iskola esetében mint kötelezően ellátandó terület
Királyszentistván is?
Bencze Éva körjegyző:
A Kormányhivatal elkészítette a tervezetet, és véleményezésre megküldte az
önkormányzatoknak. Litér képviselő-testülete és a Litéri Református Egyházközség között
létrejött megállapodás alapján a királyszentistváni állandó vagy ideigleges lakhellyel
rendelkező gyermekek jelentkezését nem utasíthatja el a Litéri Református Általános Iskola,
ezért az előterjesztés szerint kérjük a tervezet módosítását.
Diószegi Imola képviselő:
Megjegyezte még, hogy a koncepcióba 2013. évre is beépítésre került a Litérre járó
gyermekek utáni évi 100.000 Ft támogatási összeg biztosítása.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati
javaslatban foglaltakat.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2012. (XI.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a Veszprém megye kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak, a
körzethatárok meghatározásának tervezetét, és az alábbiak szerint
véleményezi:
Királyszentistván Község Önkormányzata – hivatkozva a Litér Község
Önkormányzata és a Litéri Református Egyházközség között létrejött
közoktatási feladatellátás átadásáról készült megállapodás IV. fejezet 12.
pontjára, mely szerint a megalakuló református általános iskola köteles
minden litéri és királyszentistváni bejelentett lakóhellyel rendelkező
gyermeket felvenni az intézménybe – a tervezet 2.2 pontja alatt kéri
módosítani a 201743 – Litéri Református Általános Iskola 8196 Litér, Petőfi
u. 8. esetében a kötelezően ellátandó területet a következők szerint: Litér és
Királyszentistván (teljes közigazgatási területe).
Egyúttal a képviselő-testület megállapította, hogy Királyszentistván
községben jelenleg nem él halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy véleményét a
Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

9.

Kőszegi Ilona polgármester
2012. november 30.

NYUGDÍJASOK

ÉS NAGYCSALÁDOSOK KARÁCSONYI SEGÉLYEZÉSE

Kőszegi Ilona polgármester:
A képviselő-testület a költségvetésben a nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi
megsegítésére 350 eFt összeget irányzott elő, mely 2.500 Ft/fő összeg kifizetésére elegendő.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Mészáros Lajos alpolgármester:
A névsor összeállításához figyelemfelkeltésként elmondta, hogy törvényi változások miatt a
nyugdíjasok köre megváltozott (pl. korkedvezményes nyugellátások tekintetében), illetve a
rokkantnyugdíjak felülvizsgálata miatt többen kikerültek a rendszerből.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a segítő szándékú hozzászólást, és mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott
el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a határozati javaslatot
elfogadják.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatban foglaltakat, és az
alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2012. (XI.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy rendkívüli méltányosságból a karácsonyi ünnepekhez
kapcsolódóan, a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról
szóló 7/2012.(IV.27.) rendelet 24. §-a alapján 2.500,- Ft/fő összegben
részesíti a királyszentistvánon életvitelszerűen élő nyugdíjasokat, és a
nagycsaládban (3 vagy több gyermekes családban) nevelkedő gyermekeket.
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a névsor összeállításával, és a
jogosultak részére történő kifizetéssel.
Felelős:
Határidő:

10.

Kőszegi Ilona polgármester
2012. december 22.

KÖZÉP-DUNA

VIDÉKE

ZRT.

ELADÁSRA
KÍNÁLT
TÖRZSRÉSZVÉNYEI
KAPCSÁN DÖNTÉS ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előző testületi ülésen már szóba került, hogy a Közép-Duna Vidéke Zrt-ben
önkormányzatunk részvényes. A részvényesekre vonatkozó alapszabály szerint
részvényértékesítési szándék esetén elővásárlási jog illeti meg a társaságban részvénnyel
rendelkező tagokat.
Fentiek miatt önkormányzatunknak nyilatkoznia kell, hogy a Bio-Pannónia Kft. által
értékesíteni kívánt részvények tekintetében kívánunk-e élni elővásárlási jogunkkal.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértenek.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatban foglaltakat, és az
alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2012. (XI.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a Közép-Duna Vidéke Zrt. részvények elidegenítésével kapcsolatban
érkezett megkeresést és úgy határozott, hogy a Bio-Pannónia Kft. által
adásvétel útján a DUNANETT Kft. részére névértéken elidegeníteni kívánt
részvények tekintetében nem kíván élni elővételi jogával.
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy döntéséről értesítse a
feleket.
Felelős:
Határidő:

11.

Kőszegi Ilona polgármester
2012. november 28.

TÁJÉKOZTATÁS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI FELVETÉSSEL KAPCSOLATBAN

Kőszegi Ilona polgármester:
Bár az összeférhetetlenségi felvetéssel élő képviselő úr nincs jelen, de a kiküldött anyagot ő is
megkapta. Az anyagból (mely a Kormányhivatal állásfoglalásán alapul, és megtekinthető
hivatalunkban) kitűnik, hogy Diószegi Imola képviselő asszonnyal szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn.
Az előterjesztésben szereplő határozat a jogszabályoknak megfelelően indoklással került
elkészítésre (alakszerű határozat készült), mely tartalmazza azokat a jogszabályi
hivatkozásokat, amelyek alapján az összeférhetetlenség kizárásra került.
Diószegi Imola képviselő:
Sajnálatát fejezte ki, hogy Tánczos Sándor képviselő úr nincs jelen a testületi ülésen.
Elmondta, hogy mikor úgy döntött, önkormányzati képviselőnek jelölti magát, végigjárta a
törvényes utat, és utána járt, hogy nem áll-e fenn vele szemben összeférhetetlenség.
Érzékenyen érintette, hogy ilyen támadásnak van kitéve, mert ő mindig szívvel lélekkel
végzete vállalt feladatait.
Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy a képviselő-testületnek határozatba kell foglalnia az összeférhetetlenségi
indítvány kivizsgálásának eredményét.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerinti
határozati javaslattal egyetértenek.
A képviselő-testület tagjai a Diószegi Imola képviselővel szemben megfogalmazódott
összeférhetetlenségi indítvány ügyében 4 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatban
foglaltakat, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2012. (XI.27.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
Tánczos Sándor képviselő úr Diószegi Imola képviselő asszony Kulturális
és Szociális Bizottsági elnöki megválasztásával kapcsolatosan felvetett
összeférhetetlenségi indítványát és megállapította, hogy Diószegi Imola
képviselővel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
Indoklás
Tánczos Sándor úr véleménye szerint Diószegi Imola képviselő Kulturális
és Szociális Bizottsági elnöki megválasztása kapcsán összeférhetetlenség áll
fenn az 1990. évi LXV törvény 24 §-a alapján, mivel nevezett
Királyszentistván Község Önkormányzatának alkalmazottja.
Diószegi Imola faluház gondnoki kinevezése a Kjt. alapján történt,
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete adta a faluház
gondnoki megbízatást, és a polgármester az a személy, aki a munkáltatói
jogokat gyakorolja.
Az önkormányzati képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat
a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló
2000. évi XCVI törvény 5 §-a fogalmazza meg, mely nem tartalmaz
Kulturális és Szociális Bizottsági elnökre vonatkozó összeférhetetlenségi
okot, így e tekintetben az nem állapítható meg. E rendelkezés nem tartalmaz
olyan kitételt sem, hogy az önkormányzati képviselő nem lehet olyan
közalkalmazott, aki kinevezését vagy megbízását a képviselő-testülettől kapja.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41 §-a
rendelkezik az összeférhetetlenség esetköreiről, mely szerint „A
közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt,
ha az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével
összeférhetetlen.” A 41 §-ban felsorolt összeférhetetlenségi okok nem
érintik Diószegi Imola faluház gondnoki kinevezését.
Az 1990. évi LXV törvény 24 §-a a következőket tartalmazza: „a
polgármester, az alpolgármester, a települési kisebbségi önkormányzat
elnöke, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság
elnöke vagy tagja.”
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatala:
Litér-Királyszentistván Községek Körjegyzősége. Diószegi Imolával
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete létesített
közalkalmazotti jogviszonyt, ezért nem a körjegyzőség hivatala a munkáltatója.
Fentiek
alapján
Királyszentistván
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete megállapította, hogy Diószegi Imola képviselővel
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal
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10.

VEGYES

ÜGYEK

10/1. TÁNCZOS MÁTÉ

KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Tánczos Máté királyszentistváni lakos azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy
az aszfaltozott sportpálya és a közút közötti, az önkormányzat tulajdonában levő füves
területen engedélyezzék számára térítés-mentesen a fűnyírást, és a lenyírt fű (széna)
elszállítását. Ezáltal az önkormányzat mentesülne a fűnyírás és a fű begyűjtésének és
elszállításának költségeitől, kérelmező pedig hasznosítani tudná az így keletkező szénát.
Az közelmúltban elfogadott vagyonrendelet 10 § (1) bekezdése alapján az önkormányzat
korlátozottan forgalomképes vagyonának térítésmentes használatba adásáról a
képviselő-testületnek kell határoznia.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Támogatja a kérést, de kerüljön meghatározásra, hogy milyen gyakorisággal kell nyírni a
füvet, illetve milyen magas füvet kell már levágni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a hozzászólást, és mivel több észrevétel nem hangzott el, kérte a
képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha támogatják Tánczos Máté kérését.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal támogatták Tánczos Máté kérését, és az alábbi
határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2012. (X.24.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Tánczos Máté Királyszentistván, Rózsadomb u. 19. szám
alatti lakosnak határozatlan időre térítésmentesen engedélyezi az
aszfaltozott sportpálya és a közút közötti önkormányzati területen a
fűnyírást, és a lenyírt fű elszállítását.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy határozza meg, mely
magasságnál nem lehet nagyobb a fű a területen, továbbá döntéséről
értesítse kérelmezőt.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert egy egyszerűsített
megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona
2012. december 31.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1720órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola
Képviselő

Kőszegi Míra
képviselő
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