Tisztelt Királyszentistváni Lakosok!
Az irántam tanúsított végtelen bizalmuknak köszönhetően, Királyszentistván község
polgármestereként köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy ezzel a meggyőző többséggel felhatalmazást
kaptam Önöktől arra, hogy az elkövetkezendő időben a Képviselő társaimmal együtt, falunk
fejlődéséhez, jobbításához, szükséges döntéseket meghozhassuk.
Megválasztott polgármesterként az elkövetkezendő időszak programját szeretném ismertetni.
A gazdasági válság és a várhatóan nem növekvő központi költségvetési támogatások ellenére meg kell
őrizni az önkormányzat gazdasági működőképességét és a megfelelő pénzügyi, műszaki feltételek
biztosításával igyekezni kell, hogy a hiányzó fejlesztési források minél nagyobb részéhez pályázatok
útján is hozzájuthassunk.
A program négy nagy csoport köré összpontosul.
I.
Nyitott lakosságbarát önkormányzat
Ennek érdekében fejleszteni kívánja a Képviselő Testület Királyszentistván honlapját, melyen
keresztül több információhoz juthat hozzá az érdeklődő. A bemutatkozó programom alapján
újraindítom az Önkormányzati Híreket. Az ügyfélfogadási idő és a Képviselő Testület üléseinek
időpontját a lakosság igényeinek próbáljuk kialakítani, mert nem fordulhat elő, hogy bárki is csalódva
hagyja el az önkormányzat irodáját. Az Önkormányzat költségvetésének megfelelően bővíteni
kívánom a Hivatal technikai feltételeit.
II.
Szociális és az egészségügyi helyzet megtartása és erősítése településünkön
Ezen belül a már megszerzett jogokat szeretném megtartani. (csatornaszolgáltatói díjtámogatás,
egyedülállók 50%-os hulladékszállítási költségek támogatása, beiskolázási segély, tankönyvtámogatás,
felsőoktatásban résztvevő diákok támogatása, nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi
ajándékutalvány támogatás stb.) Az elkövetkezendő évek költségvetésének ismeretében ezen
támogatások emelése, és új támogatási formák bevezetése (hulladékszállítási díjtámogatás
kiterjesztése a település egészére, megfelelő motiválási eszközökkel a még eddig a csatorna-hálózatra
nem csatlakozókat is rá kell bírni a hálózatra történő csatlakozásra stb.) A településen működő
háziorvossal és védőnővel történt konzultációt követően az orvosi rendelő technikai berendezéseinek
felújítása valamint bővítése.
III.
A kulturális helyzet javítása és a fiatalok bevonása a falu mindennapi életébe
A Faluházat egy olyan közösségi házzá kell alakítani a jövőben, hogy a ház szerves részévé váljon a
közösségi életnek, amelyben a településünk minden korosztálya megtalálná a helyét és jól érezze
magát az intézményben. Törekedni kell a jövőben a meglevő értékeink megőrzésére, hagyományaink
ápolására, a települési rendezvények megtartására (nemzeti ünnepeink, a jeles napok megünneplése, a
nőnap-férfinap, a falunap) színvonalának erősítésére valamint a nemzetközi kapcsolatok ápolására,
fejlesztésére. A fiatalok közösségi terének minél szélesebb biztosítása is fontos teendőink egyike,
nemcsak a Faluházban, hanem azon kívül is.
IV.
Falufejlesztés és környezetvédelem
A már pályázati úton elnyert játszótér mellé tervezett vizesblokk mielőbbi megvalósítása. A kiépített
játszótér mellett egy aszfaltozott teret kell kialakítani, amit kézilabda, kosárlabda, röplabda pályának is
lehet használni. A jelenleg meglevő focipálya korszerűsítése, füvesítése, továbbá a megközelíthetőség
könnyítése végett, a meglévő út járhatóvá tétele, aszfaltozással.
Meg kell oldani a jövőben a Fő utcai, Kossuth utcai járda felújítását és a szegélyező vízelvezető árkok
állapotának folyamatos javíttatását, valamint a Deák Ferenc utca bejáratánál a víznyelő rács
elhelyezését. Szeretném elindítani településünkön a „Tiszta udvar – rendes ház” mozgalmat a
lakossággal közösen a zöld területek, parkok növelése érdekében.
A közintézményeink állapotának szinten tartása illetve fejlesztése is igen fontos. A Faluház külső
színezésének felújítása, az energiatakarékos nyílászáróinak cseréjének folytatása. A Kazánház
felújítása, a Faluház fűtésrendszerének korszerűsítése. A közvilágítási hálózat bővítése (új
közvilágítási lámpatestek felszerelése a Malom – völgy fele, a Faluház és Közösségi ház parkolójának
megvilágítása). Frekventált helyekre térfigyelő kamerák felszerelése. Szent István Park nézőterének
felújítása. A ravatalozó belső helyiségeinek és nyílászáróinak felújítása. Ha a településünknek a
költségvetése engedi a ravatalozó mellé egy vizesblokk és a temető kerítésének építése. Támogatni
kell a Református Egyházat a településünk egyetlen műemlék jellegű templomának felújításában.
Műemlékvédelmi alap létrehozása, melyből csökkenteni lehet a műemléki övezetben lakók esetleges
lakás felújítási költségeit.
Településünk rendezési tervének megfelelően új építési telkeket kell kialakítani a helyi fiatalok
otthonteremtése céljából, és a környékből itt letelepülni szándékozóknak. Ennek megvalósítását a már

elfogadott rendezési tervnek megfelelően vagy esetleg a már meglévő és kiparcellázott terület
tulajdonosával illetve tulajdonosaival megállapodva kell megvalósítani a közművesítés költségeinek
közös teherviselésében.
Az elmúlt időszakban, a nagymennyiségben lehullott csapadék rámutatott arra, hogy mennyire
védtelenek vagyunk a hirtelen bekövetkező belvízzel, árvízzel szemben. Meg kell oldani szakemberek
bevonásával a Széchenyi utca árvízvédelmét.
2010. október 3-án megtartott önkormányzati választás eredménye Királyszentistvánon
Királyszentistvánon a választópolgárok száma 387 fő volt 2010. október 2-án. 2010. október 3-án a
választásra jogosult helyi lakos közül 243 fő járult a szavazó urnához, a választópolgárok 62,79 %-a..
Polgármesternek indult 4 fő. A leadott 243 szavazatból az érvénytelen szavazatok száma 4 db volt
Név
Kapott szavazat
%-os arány

Dömsödiné György Hajnalka
Gelencsér Béla János
Kőszegi Ilona
Tánczos Sándor Ferenc

16
35
113
75

6,69 %
14,64 %
47,28 %
31,38 %

Képviselőjelöltként indult 10 fő. A leadott 243 szavazólap közül 11 érvénytelen volt.
Név
Kapott szavazat
%-os arány

Bacsó Győző András
Bognár Imre
Borka László József
Diószegi Imola Katalin
Kőszegi Míra
Mészáros Lajos
Pöttendi István
Soós József
Tánczos Sándor Ferenc
Zapletál Zoltán

49
38
75
149
142
97
35
15
99
75

6,33 %
4,91 %
9,69 %
19,25 %
18,35 %
12,53 %
4,52 %
1,94 %
12,79 %
9,69 %

Az eredmények ismeretében a Képviselő Testület összetétele:

Kőszegi Ilona
Diószegi Imola Katalin
Kőszegi Míra
Tánczos Sándor
Mészáros Lajos

Polgármester
Képviselő
Képviselő
Képviselő
Képviselő

2010. október 13-án tartotta ünnepélyes alakuló ülését Királyszentistván Község Képviselő
testülete
A Polgármester és a Képviselők ünnepélyes keretek között letették az esküt, és átvették
Megbízólevelüket Molnár Elemérnétől a helyi Választási Bizottság Elnökétől. Ezt követően Kőszegi
Ferenc leköszönő polgármester megköszönte az előző ciklus képviselőinek település érdekében
végzett lelkiismeretes, odaadó munkájukat, majd emléklapot adott át.
Kőszegi Ilona polgármester röviden ismertette ciklusprogramját, majd az ünnepélyes alakuló ülést
felfüggesztette.
2010. október 6. napján a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal közreműködésével
megtörtént a polgármesteri munkakör átadása.
Az alábbi okiratok kerültek átadásra:
Minősített iratokként a Királyszentistván Község polgári védelmi tervei (Riasztási, berendelési és
készenlétbe helyezési terv)

Folyamatban levő ügyek:
264/2010
KDOP-4.1.1/E-09-2009-0002 számú „Királyszentistván község csapadékvíz
elvezetésének fejlesztése a helyi vízkár-veszélyeztetettség megszüntetése érdekében”
pályázati anyag
270/2010
Királyszentistván Önkormányzat Séd menti Leader Kultúrpark fedett pihenő,
esőbeálló pályázati anyaga
182/2010.
Krámli Mihályné Királyszentistván, Kossuth u. 4. szám alatti lakos 036/3 hrsz-ú
ingatlanára szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelem
267/2010
Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2011.
34/2010
Öböl TV-vel támogatási szerződés
69/2010
Mozgókönyvtári szerződés
293/2010.
Szennyvíztisztító telep üzemeltetési szerződés
Munkáltatói ügyek:
Hőgye Olga határozatlan idejű munkaszerződése (hivatalsegéd), Katona István határozatlan idejű
munkaszerződése (közterület fenntartó), Diószegi Imola határozatlan idejű (részmunkaidős)
munkaszerződése (faluház gondnok)
Pénzügyek:
Építményadó:
(2010.10.06.)
Iparűzési adó:
Gépjárműadó:
Csapadékvíz pályázat (elkülönített szla)
Késedelmi pótlék számla:
Költségvetési számla: Bankszámla egyenleg (2010.09.30.):
Posta betétkönyv:
Pénztár egyenleg:
Rövid lejárató pénzeszköz lekötés:
Bakonykarszt Zrt. részvény 67 db 10.000 Ft névértékű
(085326-085392 sorszámú részvények)
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő
és Közszolgáltató Zrt. részvény

87.944,-Ft
116.600,- Ft
10.120,-Ft
78.445,-Ft
176,- Ft
7.069.126,- Ft
228.000,- Ft
2.275,- Ft
50.000.000,- Ft
670.000,- Ft
12.000,- Ft

2010. október 20-án folytatta Királyszentistván Község Képviselő testülete a 2010. október 13-án
felfüggesztett ülését
Napirendi javaslat:
1. Alpolgármester választása titkos szavazással, eskütétele
2. Szervezeti keretek meghatározása
3. Polgármester javadalmazásának, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
4. Képviselő testületi tagok tiszteletdíjának megállapítása
5. SZMSZ módosítása
6. Iszapkárosultak megsegítéséről döntés
7. Belső ellenőrzés 2011. évi tervének elfogadása
8. Körjegyzőség informatikai fejlesztéséről döntés
9. Vertikál Zrt-vel kötött megállapodás felmondásáról döntés
10. Vegyes ügyek
10.1. Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás társulási Szerződésének módosítása
1. Az Önkormányzati Törvény 34. §-a kimondja, hogy a Képviselő Testület a saját tagjai közül a
Polgármester javaslatára, titkos szavazással alpolgármestert választ. A Polgármester Mészáros
Lajos képviselőt javasolta alpolgármesternek. A Képviselő Testület egyhangúlag megszavazta
Mészáros Lajost alpolgármesternek, aki a Testület előtt letette az esküt.
2. A kisebb létszámú testület miatt a Polgármester javasolta, hogy csak egy bizottságot hozzon
létre a testület, Kulturális és Szociális Bizottság néven, ennek vezetésére Diószegi Imola
Katalint javasolta, a nem képviselő tagjainak, mint kültagoknak 2 főt javasolt, Tánczos
Károlynét és Borka Lászlót javasolta. A Képviselő Testület a javaslatokat egyhangúlag
elfogadta. A Bizottságok nem képviselő tagjai, mint kültagok a Testület előtt letették az esküt.

3. A főállású polgármester javadalmazására, költségtérítésére és egyéb juttatásaira (cafetéria,
telefonhasználat) törvényi előírásoknak megfelelően az alpolgármester tett javaslatot az
alábbiak szerint:
Illetmény: bruttó 290.000,- Ft, költségtérítés: bruttó 72.500,- Ft, telefonhasználat: bruttó
8.000,- Ft/hó, étkezési utalvány: 6.000,- Ft/hó. A Képviselő testület a beterjesztett javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Az Alpolgármester tiszteletdíjára a Polgármester bruttó 36.800,- Ft/hó összegben tett
javaslatot, melyet a Képviselő testület egyhangúlag elfogadott.
4. A Polgármester előterjesztése a képviselői alapilletményre bruttó 16.000,- Ft/hó, a bizottság
elnökének a tiszteletdíjára bruttó 30.000,- Ft/hó , annak az önkormányzati képviselőnek
tiszteletdíjára, aki bizottságnak is tagja, bruttó 23.000,- Ft/hó tiszteletdíjat javasolt, melyet a
Képviselő testület egyhangúlag elfogadott. A bizottsági kültagok részére bruttó 84.000,- Ft/év
javasolt megállapítani. A Képviselő Testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az új Képviselő Testület személyi és a
bizottsági személyi változásai tették szükségessé.
6. A képviselő Testület a 2010. október 4-én bekövetkezett MAL Zrt. vörös iszap tároló
medencéjének átszakadása által okozott katasztrófa áldozatainak, iszapkárosultak
megsegítésére 70.000,- Ft összegű támogatást szavazott meg.
7. A Képviselő testület a 2011. évre beterjesztett belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint
elfogadta:
I. negyedév:
A 2010. évi beszámoló mérlegvalódiságának vizsgálata
II. negyedév: A 2010. évi beszámoló leltárakkal történő alátámasztásának vizsgálata
III. negyedév: A bevételek beszedésének vizsgálata, különös tekintettel a hulladéklerakó
működéséből eredő bevételekre
IV. negyedév: Soron kívüli vizsgálat
8. A körjegyzőség számítógépei már 7-8 évesek, és a központi nyomtatóval is egyre több a
probléma és gond adódik és szükségessé vált azok felújítása és cseréje. A költségek a
fenntartó két önkormányzat költségvetését nem terhelik, a körjegyzőség pénzmaradvány
terhére oldaná meg a beszerzéseket, melyet a Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta.
9. Polgármester tájékoztatta a Képviselő Testületet, mivel Királyszentistván Község
Önkormányzata tagja az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulásnak ezért a Királyszentistván közigazgatási területén várhatóan 2011.
januártól megnyíló hulladéklerakó telepére kell Királyszentistván kommunális hulladékát
szállítani. Királyszentistván kommunális hulladékát szerződés alapján a Polgárdi Vertikál
Kommunális Szolgáltató Zrt., (mely nem tagja az Észak-Balatoni Hulladékkezelési
Konzorciumnak) a polgárdi lerakóba szállítja, ezért a Vertikál Zrt-vel 2012. évig fennálló
szerződés felmondása szükségessé vált. A Képviselő testület a szerződés felbontását 2010.
december 31-ei hatállyal kezdeményezi. A Képviselő testület a konzorciumban résztvevő
szolgáltatókkal fog szerződést kötni 2011. január 1-vel.
10.1. Királyszentistván a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás tagja, és a 2010. október 3-ai
önkormányzati választásokból adódó személyi változások miatt és a társulás székhelyének
változása miatt szükséges az Alapító okirat és a Társulási Megállapodás módosítása melyet a
Képviselő testület egyhangúlag elfogadta.
Más hírek:
Településünk megemlékezett az 1956. október 23.-i Forradalom és Szabadságharc évfordulójáról.
Köszönjük a szereplőknek a részvételt, lakosságnak a megjelenést.
A Kulturális és Szociális Bizottság döntött a Nyugdíjas Est megszervezéséről, melyet 2010. november
6-án 18.00 órakor a Faluház Színháztermében fog megtartani. Minden meghívott nyugdíjast
(nagymamát és nagypapát) valamint minden érdeklődőt szeretettel vár a Képviselő Testület.
Királyszentistván, 2010. november 2.

