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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, Radács Attila urat, Bencze Éva
körjegyző asszonyt, Zavada Mihályné kirendeltségvezetőt, valamint azt a 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 szereplők szerint tett javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a 3.
napirendi pontot utolsóként tárgyalja a testület, mivel Dr. Horváth Balázs jelezte, hogy csak
17 óra után fog megérkezni, valamint javasolta napirendre venni a lakossági csatornadíj
támogatás fenntartását.
Napirendi javaslat:
1. Állattartási rendelet hatályon kívül helyezése
2. A Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtási érdekében
szükséges intézkedések megtárgyalása
3. A Kelet-Balatoni Kistérségi Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás
megerősítése
4. A könyvtári szolgáltatás 2013. évi biztosításának megtárgyalása
5. A 2013. I. félévi munkaterv elfogadása
6. A 033/3. hrsz. alatti gáznyomás szabályozó állomással kapcsolatos földhasználati jog
bejegyzésének jóváhagyása
7. Döntés a lakossági hulladékszállítás költségeinek támogatásáról
8. Döntés a lakossági csatornadíj támogatás fenntartásáról
9. Tájékoztatás Építésügyi, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósági Igazgatási
Társulás megszűnéséről
10. Új feladat-ellátási szerződés megkötése praxisjoggal rendelkező egészségügyi
vállalkozással
11. Vegyes ügyek
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Mészáros
Lajos alpolgármester urat és Tánczos Sándor képviselő urat javasolta.
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a kibővített napirendi
javaslattal, 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 4 témában tájékoztatta a képviselő-testületet:
1.) A járás kötelező felvételt biztosító iskoláiról készült tervezettel kapcsolatos testületi
véleményezés megküldésre került a Kormányhivatalhoz.
2.) A Közép-Duna Vidéke Zrt eladásra kínált részvényei kapcsán az elővásárlási
jogról történő lemondásról a Dunanett Kft. felé a jegyzőkönyvkivonat megküldésre
került.
3.) A nyugdíjasok listájának összeállítása folyamatban van, a kifizetésre várhatóan a jövő
héten kerül sor.
4.) Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Mészáros Lajos alpolgármester úr
írásban jelezte, hogy 2013. január-június hónapokra le kíván mondani a
tiszteletdíjáról. Ezt tudomásul vette, és ezen döntésről szóló levél a körjegyzőség
illetékes kollégája felé továbbításra került. A tiszteletdíjról történő lemondás miatti
megtakarítás felhasználásáról a költségvetés tárgyalásakor fog dönteni a testület.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

ÁLLATTARTÁSI

RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztésből kitűnik, hogy mind a haszonállatok, mind a kedvtelésből tartott állatok
tekintetében törvényi szinten szabályozásra kerültek az állattartás feltételei, így a felsőbb
jogszabályok az irányadók e tekintetben.
Fentiek miatt az önkormányzat állattartási rendeletének hatályon kívül helyezését javasolta.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés szerint az önkormányzat állattartási
rendeletének hatályon kívül helyezését támogatni szíveskedjenek.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az önkormányzat állattartási rendeletének hatályon kívül helyezéséről
szóló javaslatot.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az előterjesztés szerint elfogadták az állattartási
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatot, és az alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerint hatályon kívül
helyezte állattartási rendeletét.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2012. október 15.
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2.

A VIZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSRÓL

SZÓLÓ 2011. ÉVI CCIX. TÖRVÉNY
VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Mint az anyagból kitűnik, mind az ivóvíz
hálózat tekintetében, mint a szennyvíz csatorna hálózat tekintetében tárgyalnia kell a
képviselő-testületnek a vagyon átháramoltatásáról.
Az új Viziközmű-szolgáltatásokról szóló törvény alapján a viziközmű-szolgáltatással
kapcsolatos közművagyon 2013. január 1. napjától a viziközmű szolgáltatóktól az ellátásért
felelős önkormányzatok tulajdonába kerül.
A közművagyon Királyszentistván közigazgatási területét érintő része tehát a jövőben az
önkormányzat tulajdonába kerül, ugyanakkor a szolgáltatást továbbra is a Bakonykarszt Zrt.
biztosítja a csatolt üzemeltetési szerződés kiegészítés alapján. Az egyetértési nyilatkozatokban
foglaltak tartalmazzák a vagyon átháramoltatással kapcsolatos információkat.
Királyszentistván, Berhida, Papkeszi, Ősi és Vilonya községek vízellátását egy hálózat
biztosítja a 330-as számú főkútról. A vízellátást biztosító főművek az öt település között
lakosság-arányosan kerülnek átháramoltatásra.
A szennyvíz tekintetében Királyszentistván és Sóly vagyonának nyilvántartása még Litér
község könyveiben, elkülönítetten történik, mivel ez a rendszer kiépítéséhez benyújtott
pályázat egyik feltétele volt. További feltétele volt a pályázatnak, hogy a főmű, valamint a
szennyvíztisztító telep a gesztor önkormányzat tulajdonát fogja képezni, viszont szükséges az
érintett önkormányzatok között a fejlesztési és fenntartási költségek megosztása.
Polgármester asszony megkérdezte Radács Attila urat, aki a Bakonykarszt Zrt. képviseletében
vett részt a testületi ülésen, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Radács Attila Bakonykarszt Zrt.:
Dícsérő szóval illette a napirend felvezetését, majd a következőkkel egészítette ki azt:
A vagyon átháramoltatást törvény írja elő. Királyszentistván község esetében kétféle vagyon
van, a szennyvíz-közmű vagyon, mely jelenleg is az önkormányzat tulajdonában van, és az
ivóvíz-rendszer, mely a Bakonykarszt Zrt. tulajdona. Két egyetértési javaslat készült. Az
Ősi-Berhida-Vilonya-Királyszentistván-Papkeszi vízellátó rendszer 4 rendszerre kerül
felosztásra. Királyszentistván-Vilonya-Papkeszi egy külön rendszer, mely lakosság-arányosan
kerül a három település között felosztásra. A másik külön rendszer Ősi, a harmadik külön
rendszer Berhida, míg a főmű az öt település között kerül (szintén lakosság-arányosan)
felosztásra. Fenti megosztással biztosítható, hogy a bevitt vagyon arányában kerüljön
felosztásra az ivóvíz-közmű vagyon.
Királyszentistván esetében két egyetértési nyilatkozat készült, az egyik a főmű felosztását
tartalmazza az öt település között, míg a másik a Vilonya-Királyszentistván-Papkeszi ellátását
biztosító vagyon felosztásáról szól a három település között. Ezen vagyonok esetében a
felújítás
költségeit
a
fővagyon
esetében
az
öt
településnek,
míg
a
Vilonya-Királyszentistván-Papkeszi rendszer esetében a három településnek kell állnia.
Az üzemeltetési szerződés kiegészítés a 2012. tavaszán megkötött üzemeltetési szerződés
kiegészítése. Elmondta, hogy fentiek az ivóvíz rendszerre vonatkoznak, szennyvíz esetében a
Bakonykarsztnál nincs vagyon, mert a csatornahálózat a kiépítő önkormányzatok
tulajdonában van.
A szennyvíz esetében lehatárolásra kerültek a települések között azok a vagyontárgyak,
melyek tekintetében az önkormányzatoknak helyt kell állniuk. Egyes vagyontárgyak esetében
közösen kell a településeknek helyt állni (pl. szennyvíztisztító-telep).
Véleménye szerint a benyújtott megállapodások minden tekintetben korrektek, alapjuk az,
hogy ki mit használ, annak a karbantartásában kell helyt állnia.
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Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az ivóvízrendszer tekintetében a két egyetértési
nyilatkozatot és az üzemeltetési szerződés kiegészítés tervezetét, valamint a szennyvíz
esetében a megállapodást fogadják el, és hatalmazzák fel a polgármestert az aláírásra.
Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a kiegészítés, és kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az ivóvízrendszer tekintetében a két egyetértési nyilatkozatot és az
üzemeltetési szerződés kiegészítést.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az ivóvízrendszer vonatkozásában a
két egyetértési nyilatkozatot, és az üzemeltetési szerződés kiegészítést és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2012. (XII.11.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a viziközmű vagyon átháramoltatásával kapcsolatban a Bakonykarszt
Zrt-vel megkötendő Egyetértési Nyilatkozatokat és Üzemeltetési Szerződés
kiegészítés tervezetet, és jelen jegyzőkönyv 2/a és 2/b. számú melléklete
szerint elfogadta az Egyetértési Nyilatkozatokat, valamint jelen
jegyzőkönyv 2/c. számú melléklete szerint jóváhagyta az Üzemeltetési
Szerződés Kiegészítést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egyetértési
Nyilatkozatok és az Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2012. december 31.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a
szennyvízcsatorna-rendszer vonatkozásában az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a szennyvízcsatorna rendszer
vonatkozásában a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2012. (XII.11.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a Litér szennyvízelvezető és tisztító viziközmű vagyon üzemeltetésével
kapcsolatos előterjesztést, és felhatalmazza a polgármestert, az
előterjesztésben szereplő Egyetértési nyilatkozat mellékletét képező
„Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó
viziközmű-rendszerek főműveinek viziközmű fejlesztéséről” című
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2012. december 31.

Radács Attila úr 1625 órakor távozott.
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3.

A KELET-BALATONI TÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSHOZ

TÖRTÉNŐ

CSATLAKOZÁS MEGERŐSÍTÉSE

Kőszegi Ilona polgármester:
A képviselő-testület novemberi ülésén döntött arról, hogy csatlakozni kíván a Kelet-Balatoni
Kistérségi Társulás utódszervezetéhez.
Az előterjesztéshez képest az elkészült Társulási Megállapodásban változások voltak, azaz a
fizetendő tagdíj mértéke csökkent, illetve a munkaszervezet dolgozója Litér Község
Önkormányzat alkalmazásában fog tevékenykedni.
A döntést követően fenti módosításokkal készült el a társulási megállapodás, mely
megtekintésre teljes terjedelmében kiküldésre került. Kérte a T. képviselő-testület tagjait,
hogy fentiek alapján a korábbi döntést megerősíteni szíveskedjenek, és az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot fogadják el.
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 a határozati
javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
872012. (XII.11.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy megerősíti 65/2012. (XI.27.) Kkt. határozatát, és 2013.
január 1. napjától csatlakozni kíván a Kelet Balatoni Térség Önkormányzati
Társuláshoz, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az elkészült Társulási
Megállapodásnak megfelelően a 200 Ft/fő tagi hozzájárulást megfizeti.
A Képviselő-testület felhatalmazza
Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:
4.

A

a

Polgármestert

a

Társulási

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal

KÖNYVTÁRI
MEGTÁRGYALÁSA

SZOLGÁLTATÁS

2013.

ÉVI

BIZTOSÍTÁSÁNAK

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy a Kistérségek megszűnését követően 2013. évtől a jelenlegi mozgókönyvtári
ellátás megszűnik, és a megyei könyvtár működteti a kistelepülések könyvtári ellátását
biztosító rendszert. Az előterjesztésben szereplő, a kistelepülések számára előirányzott
1.140,- Ft/fő mértékű fajlagos összeg tekintetében kiemelte, hogy ez az összeg jelenleg csak
előirányzat, hogy ezt ténylegesen igénybe tudja-e venni az önkormányzat, az még nem
tisztázódott le. Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a mondják el véleményüket.
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Diószegi Imola képviselő:
Az előterjesztés alapján úgy látja, hogy a könyvtár üzemeltetése tekintetében a
mozgókönyvtár előtti rendszerre kell majd visszatérni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztésben
szereplő határozati javaslattal.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, és az alábbi
határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2012. (XII.11.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a kötelező könyvtári szolgáltatás 2013. január 1. napjától történő
feladatellátását, és úgy határozott, hogy az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
és Közművelődési Intézet (8200 Veszprém, Komakút tér 3.)
szolgáltatásainak igénybevételével biztosítja a szolgáltatást.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a könyvtári szolgáltatás
nyújtásáról és igénybevételéről készült, 2013. január 1. napjától határozatlan
időre szóló megállapodás aláírásával.
Felelős:
Határidő:

5.

A 2013. I.

Kőszegi Ilona polgármester
2012. december 31.

FÉLÉVI MUNKATERV ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy a kiküldött munkaterv azokat a napirendi pontokat tartalmazza, melyeket
törvényi előírás miatt kötelező tárgyalni, ezek egészülnek ki az aktuális napirendi pontokkal.
Az időpontok az előrelátható programokkal összhangban kerültek megállapításra.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint
elfogadják a képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervét.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az előterjesztés szerint elfogadták a 2013. I.
félévi munkatervet, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2012. (XII.11.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv 5. sz. melléklete szerint elfogadta
Királyszentistván Község Képviselő-testületet 2013. I. félévi munkatervét.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal
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6.

A

033/3.

HRSZ. ALATTI GÁZNYOMÁS SZABÁLYOZÓ ÁLLOMÁSSAL
KAPCSOLATOS FÖLDHASZNÁLATI JOG BEJEGYZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
megállapította, hogy az 1990-es években, a Királyszentistván község önkormányzata 033/3.
hrsz-ú ingatlanán létesített gáznyomás szabályozó állomás kiépítésekor nem került a
földhasználati jog bejegyzésre. Ennek pótlására kezdeményezte a földhasználati jog
bejegyzését, melyhez a hatályos jogszabályok alapján önkormányzatunk nem tagadhatja meg
a hozzájárulását.
Kérte a T. képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Tánczos Sándor képviselő:
Kérdése a következő: A földhasználati jog alapítása után a terület az E.ON tulajdonában lesz-e?
Kőszegi Ilona polgármester:
A tulajdonos továbbra is Királyszentistván Község Önkormányzata lesz, csak széljegyzettként
a tulajdoni lapra bejegyzésre kerül a földhasználati jog.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Az elmúlt időszakban más cégek is jegyeztek be magánszemélyek területeire földhasználati
jogot, amelyért fizettek. Esetünkben lehet-e kérni valamilyen összeget?
Kőszegi Ilona polgármester:
Igen, az eljárás elején az E.ON nettó 33.000,- Ft-ot utalt át az Önkormányzat számlájára.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Van-e az önkormányzatnak valamilyen kötelezettsége a földhasználati jog bejegyzését
követően?
Kőszegi Ilona polgármester:
Nincs kötelezettségünk.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Ő elsősorban azon kötelezettségekre gondolt, amelyek korlátozzák a terület használatát, pl.
faültetést, stb.
Bencze Éva körjegyző:
Mivel ezen a területen gázfogadó állomás működik, a bejegyzéstől függetlenül is be kell
tartani különböző védelmi előírásokat.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a határozati javaslatban foglaltakat.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal, a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi
határozatot hozták.
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2012. (XII.11.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat Királyszentistván 033/3 hrsz. alatti tulajdonán létesített
gáznyomás szabályozó állomás elhelyezésével és megközelítésével
kapcsolatban létrejött földhasználati jogot alapító megállapodást jóváhagyja,
és kijelenti, hogy Kőszegi Ilona polgármester jogosult az Önkormányzat
képviseletében az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel a
megállapodás megkötésére.
Felelős:
Határidő:

7.

Kőszegi Ilona polgármester
2012. december 15.

DÖNTÉS

A
LAKOSSÁGI
TÁMOGATÁSÁRÓL

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

KÖLTSÉGEINEK

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Plusz információként tájékoztatta a
képviselő-testület tagjait, hogy az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsának
tájékoztatása szerint 2013. január 1. napjától továbbra is a 2012. évben fizetett díjak lesznek
érvényesek.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy vitassák meg az előterjesztést.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Elmondta, hogy fenntartja azon javaslatát, hogy a lakossági hulladékszállítás költségeit
100 %-ban támogassa az Önkormányzat.
Diószegi Imola képviselő:
Kérdése arra vonatkozott, hogy a hulladékszállítási díj mikor fog a tényleges költségek
alapján megállapításra kerülni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Valószínűleg jövőre, amikor egy teljes év alapján lehet már kalkulációt készíteni.
Diószegi Imola képviselő:
Komposztáló edényeket milyen módon lehet igényelni?
Kőszegi Ilona polgármester:
Nincs információja erre vonatkozóan, de megérdeklődi, és tájékoztatni fogja a
képviselő-asszonyt.
Tánczos Sándor képviselő:
Tudomása szerint arról volt szó, hogy december elején-közepén már teljes üzemmóddal fog
működni a szelektáló rész, ám olyan információi vannak, hogy a válogatás az udvaron
történik. Mikor várható a teljes üzemelés?
Kőszegi Ilona polgármester:
Jelenleg is teljes üzemeltetés folyik, a módosított működési engedélynek megfelelően, melyet
a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adott ki.
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Tánczos Sándor képviselő:
Utoljára arról volt szó, hogy december közepére-végére a válogatás már teljes mértékben az
épületben fog történni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Véleménye szerint részletkérdés, hogy egy vállalkozás hogyan oldja meg a működését,
amennyiben a szükséges engedélyekkel rendelkezik.
A környezetvédelmi engedélyeket nem az önkormányzat adja ki.
Tánczos Sándor képviselő:
Arról volt szó, hogy a teljes üzemmód után lehetőség lesz az üzem megtekintésére.
Kőszegi Ilona polgármester:
Amennyiben szeretné a T. Képviselő-testület megtekinteni az üzemet, kezdeményezni fogja a
Társulási Tanács elnökénél.
Véleménye szerint az a lényeg, hogy működik az üzem, és ezt környezetkímélő módon teszi.
Tánczos Sándor képviselő:
Van az üzemnek működési engedélye?
Kőszegi Ilona polgármester:
Igen van. Kérte a képviselő urat, fáradjon be a hivatalba, és ott megtekintheti az engedélyt.
Kőszegi Míra képviselő:
Szeretne a tulajdonképpeni napirendi ponthoz hozzászólni. Nem támogatja a teljes
ingyenesség bevezetését, sokkal kedvezőbb, ha hosszabb ideig tud biztosítani az
önkormányzat 50 %-os támogatást. Nem mellékes, hogy így a fizetési hajlandóság sem fog
csökkenni.
Tánczos Sándor képviselő:
Ragaszkodik ahhoz, hogy a hivatal mérje fel, kik azok, akik ténylegesen egyedül élnek.
Vannak a faluban olyan háztartások, ahol hivatalosan csak egy fő él, de – bejelentkezés
nélkül – több személy is lakik az ingatlanban. Ugyanakkor van olyan ingatlan, ahol a
nyilvántartás szerint többen élnek, életvitelszerűen azonban csak egy fő tartózkodik az
ingatlanban.
Kérése, hogy készüljön egy felmérés, és az egyszemélyes háztartások támogatását csak a
ténylegesen egyedül élő lakosok kaphassák meg.
Kőszegi Ilona polgármester:
A kollégákkal el fogja készíttetni a felmérést.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek alpolgármester úr módosító javaslatával, azaz azzal,
hogy 100 %-os támogatást biztosítson az önkormányzat a lakossági hulladékszállítás
költségeihez.
A képviselő-testület tagjai 3 nem szavazattal 2 igen szavazat ellenében a módosító javaslatot
elutasították, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2012. (XII.11.) KKt. határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elutasította azt a módosító javaslatot, hogy a lakossági
hulladékszállítás költségeit 100 %-ban támogassa az Önkormányzat.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztésben
szereplő határozati javaslattal.
A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal 2 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot
elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
922012. (XII.11.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Királyszentistván Községben állandó lakóhellyel
rendelkező
polgárok
2013.
évi
szemétszállítási
díjához
(lakó-ingatlanonként 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
8.

DÖNTÉS

A LAKOSSÁGI CSATORNADÍJ TÁMOGATÁS FENNTARTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy a képviselő-testület 2012. márciusi ülésén döntött arról, hogy 2012. december
31. napjáig 50 Ft/m3 + ÁFA összeggel támogatja a lakossági csatornadíjakat. Ez 2012. évben
mintegy 1.300.000 Ft támogatás kifizetését jelenti.Javasolta a támogatás fenntartását 2013.
évben is, és kérte a képviselő-testület tagjait, hogy javaslatát támogatni szíveskedjenek.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a javaslattal.

10

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2012. (XII.11.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a lakossági csatornadíj támogatást továbbra is változatlan,
50 Ft/m3 + ÁFA összegben fenntartja, 2013. december 31. napjáig.
Felelős:
Határidő:
9.

Kőszegi Ilona polgármester
2013. december 31.

TÁJÉKOZTATÁS ÉPÍTÉSÜGYI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
HATÓSÁGI IGAZGATÁSI TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Elmondta, szeretné elérni, hogy a járások beindulása után is legyen helyben építésügyi
ügyintézés, ezért a határozati javaslatba is belekerült a kérelem, melyet a járásszékhely
jegyzőjének meg fog küldeni.
Diószegi Imola képviselő:
A helybeni ügyintézés plusz költségekkel jár, de a képviselő-testület eddig is vállalta ezeket a
költségeket. Véleménye szerint ez jó lenne.
Bencze Éva körjegyző:
Elmondta, hogy elég képlékeny még ez a dolog. Az I. fokú hatóság Balatonalmádi Város
Önkormányzata lesz. Első lépés, a határozat megküldése, melyre majd pro vagy kontra
válaszolni fognak. Elmondta, hogy a Jegyzői Kollégiumi Értekezleten is elhangzott, más
települések részéről is, hogy ez egy jól működő hatósági munka volt, és többen jelezték, hogy
szeretnék, ha a város kijönne a településekre. A feladatellátás finanszírozása bevezetéséből
kifolyólag a város, aki ezt a feladatot megkapta, ennek alapján fog „normatívát” kapni. Úgy
gondolja, hogy első körben az önkormányzatnak a helyiséget kell a feladat ellátásához
biztosítania.
Diószegi Imola képviselő:
De nincs leszabályozva, azaz nem köteles helybeni ügyintézést biztosítani.
Bencze Éva körjegyző:
Nincs leszabályozva, de úgy véli, ha a helyi önkormányzatoktól elveszik a feladat-ellátási
kötelezettséget, és lecsökkentik a hivatali létszámot, akkor véleménye szerint lássa el a
feladatot a város, és oldja meg a feladat-ellátási finanszírozásból.
Jelenleg az Balatonalmádi álláspontja, hogy nem szeretne egyéni feladat-ellátási
megállapodásokat kötni.
Ettől függetlenül a képviselő-testület határozatot hoz, amiben kifejezi, hogy ezen munkával
kapcsolatban vannak elvárásai, azaz hozzák a lakosság közelébe az ellátásokat. Mi ezt
szeretnénk képviselni, de ez ügyben még hosszadalmas tárgyalások várhatók.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a határozati javaslatot, és az alábbi
határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2012. (XII.11.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
Berhida és Litér települések önkormányzatai által 1998. május 1. napjától
határozatlan
időre
létesített
Építésügyi,
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás 2012. december 31.
napjával történő megszűnését, és tudomásul veszi azt.
Egyúttal Királyszentistván Község Képviselő-testülete azzal a kéréssel
fordul Balatonalmádi Város Önkormányzat Jegyzőjéhez, mint az első fokú
építésügyi hatósági feladatokat ellátó járásszékhely települési önkormányzat
jegyzőjéhez, hogy heti egy alkalommal 60 perc helyszíni ügyintézést
biztosítson a településen.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot
Balatonalmádi Város Önkormányzat Jegyzőjével, és felhatalmazza a
helyszíni ügyintézéssel kapcsolatos tárgyalásokra, és az ahhoz szükséges
dokumentációk aláírására.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2012. december 15.

Kőszegi Ilona polgármester 10 perc szünetet rendelt el 17 órakor, mivel Dr. Horváth
Balázs úr még nem érkezett meg.
Kőszegi Ilona polgármester 1710 órakor az ülést újra megnyitotta, és köszöntötte az
időközben megérkezett Dr. Horváth Balázst.
10.

ÚJ

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE PRAXISJOGGAL RENDELKEZŐ
EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSSAL

Kőszegi Ilona polgármester:
Az ülés előtt minden képviselő megkapta az elkészült egészségügyi feladat-ellátási szerződés
tervezetét is. Jogszabályi változások miatt felül kell vizsgálni a háziorvosi feladat-ellátási
szerződést, és ellenőrizni, hogy a törvényi kötelező elemeket tartalmazza-e. Amennyiben ezek
az elemek hiányoznak belőle, a megállapodás módosítása, illetve kiegészítése szükséges. A
fogorvos tekintetében a megállapodás nem kerül felülvizsgálatra, mivel jelenleg folyamatban
van a fogorvos váltás. Ez ügyben az előterjesztést a soron következő testületi ülésen fogja a
testület tárgyalni.
Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
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Bencze Éva körjegyző:
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvénynek az egyes egészségügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló, 2011. évi CLXXVI. Törvénnyel, 2012. január 1. napjától
hatályosan beiktatott 2/B § rendelkezése meghatározza a praxisjoggal rendelkező háziorvos,
vagy a háziorvosi-, szolgáltató és a települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés
tartalmi elemeit. Ennek alapján történt meg az Önkormányzat és a MED-INTERNIST Bt
közötti feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata.
Ezek után jegyző asszony részletesen ismertette, hogy az eredeti szerződéshez képest hol
történtek kiegészítések, illetve módosítások (pl. pontosításra került a praxisjoggal érintett
körzet meghatározása, módosításra került a rendelési idő, az orvosi ügyelet ellátása,
kiegészítésre került a szerződés kártérítésre, kártalanításra vonatkozó pontokkal, stb.)
Elmondta továbbá, hogy ügyvéd asszonnyal, illetve doktor úrral is egyeztetett a
szerződés-tervezet elkészítése előtt.
Dr. Horváth Balázs háziorvos:
A 8-as, 19-es és 11-es ponttal kapcsolatban is felvetette a pontosítás és felülvizsgálat
szükségességét.
A szerződés felmondásával kapcsolatban javasolta a törvény szövegét beidézni, és a
felmondásra való részt törölni. Elmondta, hogy a praxisjoggal ő rendelkezik, azt tőle nem
lehet elvenni.
A nyolcas ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a minimumfeltételek biztosításáról ő
gondoskodik.
A rendelő karbantartásával és felújításával kapcsolatos pontban foglaltakkal szemben
kifejezte aggályait, a 11. pont második mondatába foglaltakat véleménye szerint újra kellene
tárgyalni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Véleménye szerint a szerződésnek mindkét fél érdekeit védenie kell.
Tánczos Sándor képviselő:
Nem érti, hogy ha a doktor úr a 11. pont első felét elfogadja, akkor a második felét miért nem
fogadja el.
Bencze Éva körjegyző:
Elmondta, hogy az elkészített egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítás és kiegészítés
tervezetbe csak a törvény által megkövetelt kiegészítések kerültek bele, illetve az időközi
változások (pl. orvosi ügyelet) kerültek módosításra. Javasolta, hogy mindkét fél az
előterjesztés szerint fogadja el a tervezetet, és amennyiben a doktor úr igényli, 2013. évben
megfelelő előkészítést és egyeztetést követően tárgyalják meg a felvetett problémákat, és
kössenek új feladat-ellátási szerződést.
Véleménye szerint most az az elsődleges cél, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően
kiegészítésre és módosításra kerüljön a már meglévő szerződés.
Dr. Horváth Balázs:
Úgy látta, hogy a szerződés-tervezet tartalmazza a törvényi előírásnak megfelelő
kiegészítéseket, és kérte a képviselő-testületet, hogy 2013. évben a jegyző asszony által
felvetettek szerint kerüljön napirendre az önkormányzat és a MED-INTERNIST Bt. közötti
egészségügyi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék,
ha az előterjesztés szerint elfogadják az Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítás és
kiegészítést.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az Egészégügyi feladat-ellátási szerződés
módosítás és kiegészítés tervezetét, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2012. (XII.11.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
a MED-INTERNIST Bt-vel kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés
2000. évi II. törvény 2/B § rendelkezéseinek megfelelő pontokkal történő
kiegészítését, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint az egészségügyi
feladat-ellátási
szerződés
kiegészítését
és
módosítását
2013. január 1-i hatállyal elfogadta.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a MED-INTERNIST BT-vel
történő Egészségügyi feladat-ellátási szerződés kiegészítés aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2012. december 15.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1730órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Mészáros Lajos
alpolgármester

Tánczos Sándor
képviselő
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