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Tisztelt képviselő társaim, tisztelt királyszentistváni polgárok!

Köszönöm megtisztelő bizalmukat, a jövőben is igyekszem úgy végezni munkámat,
hogy érdemes legyek rá.
Választási  programom,  céljaim  meghatározásánál  figyelemmel  voltam
arra, hogy azok megvalósíthatóak, reálisak legyenek, és megvalósításuk
során ne sodorják adósságba a települést. Hangsúlyozni szeretném, hogy
továbbra is a jövőbeni fejlődés egyik záloga az, hogy – a pályázati kiírások
figyelemmel kísérésével – sikeres pályázatokon keresztül pénzt nyerjünk
azokra a célokra, melyeket megvalósítani kívánunk.  
Továbbra is egy nyitott, lakosságbarát önkormányzat fenntartását tartom
szem  előtt!  E  célom,  egy  nyitott,  ügyfélközpontú  közszolgálattal
valósítható meg. Nem fordulhat elő, hogy bárki is egyedül érezze magát,
magára maradjon a problémájával. A fentiek miatt fontosnak tartom az
önkormányzati  házhoz  menő  „utcafórum”  útnak  indítását,  ahol  a
hétköznapi  önkormányzati  problémákra  közösen  megkereshetjük  a
válaszokat.  Egy-egy  utcafórum  alkalmával  összegyűjthetjük  a
véleményeket,  az  ötleteket,  a  javaslatokat  is,  amik  a  lakók  közvetlen
környezetét érintik, valamint a munkánkról is visszacsatolást kaphatunk e
mobilfórumokat követően. Így elérhetővé válna azon célom egyike, hogy a
jövőben  a  lakosság  nagyobb  érdeklődéssel  kísérhetné  figyelemmel  a
testület  tevékenységét,  a  falu  életét  befolyásoló  döntéseket.  Az
Önkormányzati  Hírek további  rendszeres  megjelentetésével  azok  is
tájékozódhatnak  a  testület  munkájáról,  akik  nem  tudnak  személyesen
részt  venni  a  testületi  üléseket.A  Szociális  és  az  egészségügyi  helyzet
további  megtartása  és  erősítése  programtervem következő  alappillére.
Ebben  a  programtervben  említeném  meg  a  nyugdíjasok részére  az
emelt összegű karácsonyi támogatást,  az  óvodások  valamint  az
iskolások  tanévkezdési támogatásának további  folyósítását,  illetve  a
felsőfokú tanulmányokat folytatók Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren
keresztüli támogatást is. Továbbra is szeretném megtartani a  lakossági
csatornaszolgáltatói díjtámogatást, a  kommunális hulladékszállítási
támogatást is. 
Meg kell szervezni a szomszédos településekkel karöltve a Falugondnoki
szolgálatot,  mellyel  több,  a  lakosságot  szolgáló  feladatot  tudnánk
megoldani.  Pl.:  hivatalokhoz  történő  közlekedési  lehetőség  biztosítása,
betegszállítás,  bevásárlás,  stb.  Az  egészség  megőrzése  érdekében  a
szűrővizsgálatok sűrűbben  történő  szervezését  is  szorgalmazni,
erősíteni  szükséges.  Programtervem harmadik  alappillére  a  kulturális
helyzet javítása és a fiatalok bevonása a falu mindennapi életébe. Mivel
a Faluház még mindig nem tölti be azt a feladatát, amire hivatott, ezért
olyan  közösségi  házzá  kell  alakítani,  amely  központi  részévé  válik  a
közösségi életnek, ahol minden korosztály megtalálja a helyét,  és jól is
érzi magát. A fiatalok közösségi terének minél szélesebb biztosításával,



különböző  programok,  sportfoglalkozások,  kiállítások  stb.
szerezésével – pályázatokon keresztül, vagy anélkül –, illetve  eszközök
és játékok beszerzésével (ping-pong asztal, biliárdasztal, társasjátékok,
készségfejlesztő  játékok,  stb.)  lehetőséget  biztosítani  részükre  a
szabadidő  tartalmas  eltöltésére.  Fontos  a  települési  rendezvények
megtartása  (nemzeti  ünnepek,  és  a  hagyományként  megtartott
rendezvények),  valamint  a  nemzetközi  kapcsolatok  ápolása,  azok
fejlesztése.  Szeretném  a  Karácsony  ünnepét  a  Faluházban  megtartani,
nem  csak  a  Szent  István  Parkban.  Továbbra  is  szeretném  a
rendezvényeket és az ünnepeket úgy megtartani, mint az elmúlt években
is, megírt több nyertes pályázatokon és támogatásokon keresztül, ezáltal
is  csökkentve  önkormányzat  kiadásait  e  célterületen.  Nem
elhanyagolandó feladat a közbiztonság javítása és a vagyonbiztonság
erősítése sem. A rendőrséggel együtt kell működni, a hatékony rendőri
jelenlétet  szorgalmazni  és  a  polgárőrség  feladatának ellátását  segíteni
kell.  Ezért  bővíteni  kell  a  térfigyelő  kamerák  nyújtotta  lehetőségeket,
valamint  a  fixen  kihelyezett  sebességmérő  eszköz(ök)  beszerzését.
Programtervem további része, a falufejlesztés és a környezetvédelem. A
Szent István Park bejáratának és a nézőtér feletti részének fejlesztése,
a  felső  terület  rendbetételével együtt  egy  kültéri  kondi  gépekkel  és
fitneszeszközökkel ellátott edzőpont kialakítását, a kerítés rendbetételét
valamint a bejárat előtti parkoló térkövezését jelenti. A Fő utcai, Kossuth
utcai járdák felújítása és a szegélyező vízelvezető árkok karbantartására
is  figyelnünk  szükséges.  Minden  évben  forrást  kell  biztosítani  a
költségvetésben  az  úthálózaton  szükséges  javítások  elvégzésére.  Ezen
belül a legszükségesebb feladat a Széchenyi utca felújítása, a többszöri
útbeszakadások miatt. 
A  Deák  Ferenc  utcán  víznyelő rács elhelyezése  és  bekötése  az
árokrendszerbe,  a  nagymennyiségű  csapadékvíz  elvezetése  miatt.  Meg
kell  oldani  szakemberek  bevonásával  a  településünkön  a  belterületi
vízelvezetést  és  a  település  teljes  árvízvédelmét.  A  Dózsa  utca
árvízvédelmét  is  meg  kell  oldani  Bendola  –  patak  medrének  teljes
takarításával. 
Folytatni kell az önkormányzat vagyonának további állagmegóvását, azaz
a Közösségi ház és Faluház belső felújítási munkálataival. Ravatalozó
környezetének  rendbetétele  sem  elhanyagolandó  feladat  illetve  annak
további  folytatása  pl.:  toalett kialakításával.  A  meglévő  kistraktorunk
alkalmassá  tétele  síkosság-mentesítési  feladatok  ellátására  hótoló-  és
sószóró- adapterek beszerzésével. 

A 2014-2020-as támogatási  időszakban megjelenő  pályázati feltételek
alapján  egy  kerékpárút létesítését  is  ütemeznünk  szükséges  továbbá
figyelembe véve a pénzügyi helyzetünket is a VERGA Zrt.-vel karöltve egy
kilátó megépítését is szeretném megvalósítani. 
Amennyiben  a  jövőben  kiírásra  kerülő  pályázati lehetőségek ezt
részünkre is lehetővé teszik, élnünk kell az energiahatékonyság növelése
végett  az  alternatív energia (napkollektor  stb.)  előállítást  támogató
központi lehetőségekkel, mely jelentős energia- és költség megtakarítást
eredményezhetnek önkormányzatunknak. Sajnos az elmúlt időszakban a



csatlakozási  –  pályázati  feltételek  ezt  nem  tették  lehetővé,  hiába
próbálkoztam többször is ezeken a pályázatokon indulni. 
A közösségi élet erősítése és a lakossági igények miatt fontosnak tartom a
zöld területeken több pihenő pad elhelyezését és szeretném az  „Ültess
egy fát” mozgalmat is elindítani. 
A  jogszabályi  előírásokhoz  igazított,  és  majd  módosított  rendezési
tervnek megfelelően  új  építési  telkeket  kell  kialakítani,  amennyiben a
pénzügyi helyzetünk erre lehetőséget biztosít. 

Tisztelt Királyszentistvániak!

Sok feladat vár ránk, a felsoroltak megvalósításához folyamatosan követni
kell  a  gazdasági  és  jogi  környezet  változásait,  és  fiatalos  lendülettel,
dinamikusan alkalmazkodni a változásokhoz, felismerni a lehetőségeket,
és élni velük!

Hiszem,  hogy  Önökkel  együtt,  sikerre  vihető  közös  ügyünk:  a  falunk
további  fejlődése.  Mi,  akik  Királyszentistvánon  élünk  közös  erővel,
tehetségünkkel  és  munkánkkal  szép  jövőt  és  otthont  teremthetünk
magunknak, és gyermekeinknek. 
Amikor a választók a nevek mellé oda tették a keresztet vagy x-et talán
nem is  tudatosult  mindenkiben,  hogy  a  település  vezetőit  választották
meg. Azokat az embereket,  akiknek a jó,  vagy rossz  döntései  hosszú
távon fogják befolyásolni a falu életét.  
Akik ma itt esküt tettek, azok különleges felelőséggel kell, hogy bírjanak a
közösség  felé.  Nem  igényelhetnek  ezért  különleges  elbánást,  de
tisztességes  hozzáállást  és  véleménynyilvánítást  mindenki  részéről
elvárhatnak és ez ki is jár nekik, hiszen ők egy közösség, egy falu vezetői.
S végezetül minden jelöltnek, akik becsülettel végig csinálta a választást,
köszönetemet  fejezem  ki,  mert  ily  módon  tették  lehetővé,  hogy  a
Királyszentistvánon élők valóban választhassanak.

Végezetül, de nem utolsó sorban itt köszönöm meg azoknak a munkáját,
akik segítségemre voltak az elmúlt időszakban közülük is megemlíteném
a  családom  tagjait,  akik  továbbra  is  csendes  beletörődéssel  vették
tudomásul, hogy még mindig nem nyugszom a bőrömben. 

Egy német gondolkodó azt kívánta magának:
„  Adassék  nekem  annyi  lelkierő,  hogy  mindazt  elfogadjam,  amin
változtatni nem tudok, s bátorság ahhoz, hogy mindazt megváltoztassam,
amire képes vagyok és bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük!”

2014.  október  12-én  megtartott  önkormányzati  választás
eredménye Királyszentistvánon

Királyszentistvánon a választópolgárok száma 412 fő volt 2014. október
12-én. A választásra jogosult  helyi  lakos közül  268 fő járult  a  szavazó
urnához, a választópolgárok 65 %-a. 



Polgármesternek indult 4 fő.  A leadott 268 szavazatból az érvénytelen
szavazatok száma 6 db volt. A jelöltekre az alábbi voksok érkeztek:
Mészáros Lajos 50 szavazat
Kőszegi Ilona 187 szavazat
Tánczos Sándor Ferenc 14 szavazat
Gelencsér Béla János 11 szavazat

Önkormányzati  képviselő-  jelöltként  13  fő  indult.  A  településen
megválasztható képviselők száma 4 fő. A leadott 266 szavazólap közül 4
érvénytelen volt. Az érvényes szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg:
Bognár Katalin Viktória 54
Diószegi Imola Katalin 181
Mészáros Lajos 78
Zapletálné Póczai Gabriella     24
Szabó Márta    94
Tánczos Sándor Ferenc     75
Kőszegi Míra  153
Szabó József     50

Gelencsér Béla János     32
Borka László József    87
Bacsó Győző András     24
Pénzes Norbertné     16
Szujó Zsolt     48

Az eredmények ismeretében a Képviselő-testület összetétele:
Kőszegi Ilona Polgármester
Diószegi Imola Katalin Képviselő 
Kőszegi Míra Képviselő 
Szabó Márta Képviselő 
Borka László József Képviselő 

2014. október 18-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  Ilona  polgármester
megköszönte az előző ciklus képviselőinek település érdekében végzett
lelkiismeretes,  odaadó  munkájukat,  majd  díszdobozban  elhelyezett
emléklapot adott át. 
Kőszegi Ilona polgármester röviden ismertette ciklusprogramját, majd az
ünnepélyes alakuló ülést felfüggesztette.
 

2014. október 21-én folytatta Királyszentistván Község Képviselő-testülete
a 2014. október 18-án felfüggesztett ülését
Napirendi pontok:

1. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása



2/1. Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
2/2. SzMSz módosítása

3. Illetmények és tiszteletdíjak megállapítása
3/1. A polgármester illetményének és költségtérítésének rögzítése
3/2. A polgármester egyéb juttatásainak megállapítása
3/3.  A  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíjának  és
költségtérítésének rögzítése
3/4.  A  képviselők  és  bizottsági  kültagok  tiszteletdíjának
megállapítása

4. Litéri  Óvodai  Nevelés  és  Bölcsődei  Ellátás  Társulási  Tanácsába
tagok delegálása

5. Litéri  Református  Általános  Iskola  Igazgató  Tanácsába  tag
delegálása

6. A Kormányhivatal észrevételének megtárgyalása

1.)Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
Az önkormányzatnál legalább egy alpolgármestert kell választani, akinek
a személyére a polgármester tesz javaslatot, az Mötv. 74 §-a szerint.  A
polgármester  Diószegi  Imola  Katalin  képviselőt  javasolta
alpolgármesternek.  A  képviselő-testület  egyhangúlag  megszavazta
Diószegi Imola Katalint alpolgármesternek, aki a testület előtt letette az
esküt. 

2/1.)Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
A hatályos szervezeti és működési szabályzat szerinti szervezeti keretet
javasolta  a  polgármester  megtartani,  azaz  a  Kulturális  és  Szociális
Bizottságot  változatlan  formában tovább működtetni,  ennek vezetésére
Kőszegi  Míra  képviselőt,  tagjainak  Szabó  Márta  és  Borka  László
képviselőket, a nem képviselő tagjainak, mint kültagoknak 2 főt Tánczos
Károlynét és Szabó Józsefet javasolta. A képviselő-testület a javaslatokat
egyhangúlag  elfogadta.   A  Bizottságok  nem  képviselő  tagjai,  mint
kültagok a Testület előtt letették az esküt. 

2/2.) SzMSz módosítása
A módosítások egy része az eredeti  rendelet  kiegészítéséből,  illetve az
Ötv. hatályon kívül helyezését követően az Mötv-nek való megfeleltetésből
adódik,  míg  –  főként  a  mellékletek  tekintetében  –  az  október  12-i
helyhatósági választások miatti személyi változásokból adódik. (képviselő-
testület és a bizottság tagjainak módosulása, a testület által átruházott
hatáskörök módosítása) 

3/1. A polgármester illetményének és költségtérítésének rögzítése
A polgármester illetményét és annak költségtérítését az Mötv. 71. § (4) b)
pontja  szabályozza,  az  állandó  lakosságszám  alapján.  Az  illetmény
mértéke  a  helyettes  államtitkár  illetménykiegészítéssel  és
illetménypótlékkal növelt illetményének a 40 %-a, azaz  299.151,- Ft. Az
Mötv  71.  §  (6)  bekezdése  alapján  a  főállású  polgármester  havonta  az
illetményének,  tiszteletdíjának  15%-ában  meghatározott  összegű
költségtérítésre  jogosult.  A  képviselő-testület  egyhangúlag  tudomásul



vette  a  polgármester  illetményével  és  költségtérítésével  kapcsolatos
törvényi előírásokat

3/2. A polgármester egyéb juttatásainak megállapítása
Az alpolgármester javaslatot tett a polgármester részére történő, egyéb
béren  kívüli  juttatásokra  (telefonhasználat:  8.000,-  eFt/hó,  étkezési
utalvány  8.000,-  Ft/hó,  patikapénztári  hozzájárulás  10.000,-  Ft/hó.)  A
képviselő-testület a beterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

3/3. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és
költségtérítésének rögzítése
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2)
bekezdése  alapján  kell  a  képviselő-testületnek  megállapítania,  mely
szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a társadalmi
megbízatású  polgármester  illetményének  70–90%-a  közötti  összegben
állapítható meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
polgármester  70  %-ban  javasolta  megállapítani,  azaz  104.703,-  Ft/hó
összegben.  Az  alpolgármester  a  tiszteletdíjának  60v  %-ról  írásban
lemondott, így a tiszteletdíja 41.881,- Ft6hó, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag  elfogadott.  A  törvény  értelmében  az  alpolgármestert
költségtérítés is megilleti, melynek összege 15.705 ,- Ft/hó.  
A  képviselő-testület  egyhangúlag  tudomásul  vette  az  alpolgármester
költségtérítésével kapcsolatos törvényi előírásokat.

3/4.  A  képviselők  és  bizottsági  kültagok  tiszteletdíjának
megállapítása
A 9/2010.  (XI.25.)  önkormányzati  rendelet  rögzíti  a  bizottsági  elnök,  a
képviselők és a bizottsági kültagok tiszteletdíját, mely a bizottsági elnök
30.000,- Ft/hó, a képviselő 23.000,- Ft/hó, bizottsági kültag 80.000,- Ft/év.
A  képviselő-testület  a  rendeletben  meghatározott  tiszteletdíjakat
egyhangúlag elfogadta.

4.)Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulási Tanácsába
tagok delegálása
Litér  és  Királyszentistván  községek  a  Litéri  Csivitelő  Óvodát  társulási
formában üzemeltetik. A Társulási Tanácsban – a mely irányítja és vezeti
az óvodában folyó munkát – Királyszentistvánt a polgármester és plusz
egy fő képviseli.  A 2014.  október 12-i  helyi  önkormányzati  választások
miatt  szükségessé  vált  a  Litéri  Óvodai  Nevelés  és  Bölcsődei  Ellátás
Társulási  Tanácsának  tisztújítása.  Tagként  a  település  részéről  a
mindenkori  polgármestert,  valamint Diószegi Imola Katalint javasolta a
polgármester a delegálásra. 
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

5.)Litéri  Református  Általános  Iskola  Igazgató  Tanácsába  tag
delegálása
2012.  évben  a  képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  a  mindenkori
polgármestert delegálja az Igazgatósági Tanácsba, mivel az igazgatósági
tagok  delegálásának  ciklusa  nem  egyezik  meg  az  önkormányzati



képviselők  megválasztásának  ciklusával.  Polgármester  javasolta,  hogy
továbbra is a mindenkori polgármester legyen delegálva az Igazgatósági
Tanácsba,  akinek  csak  véleményezési  joga  van,  döntési  joggal  nem
rendelkezik. 
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

6.)A Kormányhivatal észrevételének megtárgyalása
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
a  Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium  területi  közigazgatásért
felelős  államtitkárának  2013.  december  18-án  kiadott  államtitkári
utasítása  alapján  eljárva,  célellenőrzés  keretében  vizsgálta  a  helyi
önkormányzatok képviselő-testületei által 2014. I-II negyedévben alkotott
önkormányzati rendeletek jogszerűségét. A Kormányhivatalba megküldött
képviselő-testületi  jegyzőkönyvek  törvényességi  vizsgálata  során
megállapítást  nyert,  hogy  két  rendelet  megalkotásakor  (költségvetés,
térítési díj rendelet) nem készült előzetes hatásvizsgálat. 
A képviselő-testület  a  Kormányhivatal  észrevételét  a  fent  említettekkel
kapcsolatban egyhangúlag tudomásul vett. 

Más hírek:

1.) Október  3-án  az  Önkormányzat  vacsorával  köszöntötte  a  falunk
„szépkorú”  állampolgárait.  Ez  úton  szeretném  megköszönni  a
rendezvény  lebonyolításában  résztvevők  munkáját  és  a  rendezvény
még  színvonalasabb  lebonyolításához  a  különböző  (sütemény,
tombola) felajánlásokat. 

2.) Településünk  október  23-án  a  Templomkertben  megemlékezett  az
1956-os  forradalomról,  a  Szabadságharc  évfordulójáról  és  a
Köztársaság  kikiáltásának  napjáról.  Köszönjük  a  szereplőknek  a
részvételt, az ünneplő lakosságnak a megjelenést. 

3.) Köszöntjük településünk kis újszülöttjét, név szerint Regenye Balázs.
Gratulálunk,  és  jó  egészséget  kívánunk  az  újszülött  babának  és
szüleinek! 

4.) Tájékoztatom  az  érdeklődőket,  hogy  a  részletes  jegyzőkönyvek  a
Könyvtárban megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók. 

Királyszentistván, 2014. november 2. 

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 
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