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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2010. december 14-én 
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Kőszegi Ilona polgármester
Mészáros Lajos alpolgármester
Diószegi Imola Katalin képviselő
Kőszegi Míra képviselő
Tánczos Sándor képviselő

Bencze Éva körjegyző
Szelényiné Perger Tímea pénzügyi vezető
Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető
Harsányi László Balkom Kft.
Sövegjártóné Barta Krisztina Balkom Kft.
Sallai Tibor Balkom Kft.
Makai Ferenc Bakonykarszt Zrt.
Balázs Gyula Öböl TV

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1600 órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester 
Köszöntötte  a  megjelent  képviselő  hölgyeket  és  urakat,  Bencze  Éva  körjegyző  asszonyt, 
Szelényiné Perger Tímea pénzügyi vezetőt, Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, Harsányi 
László urat és kollégáit, Makai Ferenc urat, Balázs Ferenc urat és az ÖBÖL TV munkatársait,  
valamint azokat a királyszentistváni polgárokat, akik megtisztelték jelenlétükkel az ülést.

Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 jelen van.
A napirendre az írásos anyaggal megegyezően tett javaslatot, kiegészítve 1 napirendi ponttal.

Napirendi javaslat:

1. A 2011. évi hulladékszállítási szolgáltatói díj megállapítása
2. A 2011. évi ivóvíz és csatornaszolgáltatási díj megállapítása
3. Az Öböl TV kérelmének megtárgyalása
4. Az Önkormányzat III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló 

megtárgyalása
5. A  Körjegyzőség  III.  negyedéves  költségvetésének  teljesítéséről  készült  beszámoló 

megtárgyalása
6. Az Önkormányzat 2011. évi koncepciós tervének megtárgyalása
7. A Körjegyzőség 2011. évi koncepciós tervének megtárgyalása
8. Az Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítása
9. A helyi iparűzési adóról szóló 14/2009. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
10. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás éves beszámolójának megtárgyalása
11. A nyugdíjasok és nagycsaládososok karácsonyi támogatásáról döntés
12. A 2011. I. félévi munkaterv elfogadása
13. Könyvtáros megbízási szerződésének hosszabbításáról döntés
14. Vegyes ügyek
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A  jegyzőkönyv  vezetőjének  Zavada  Mihályné  kirendeltség-vezetőt,  hitelesítőknek  pedig 
Mészáros Lajos alpolgármestert és Tánczos Sándor képviselőt javasolta.
Kérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  amennyiben  egyetértenek  a  javasolt  napirendi 
pontokkal, 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. 

Javasolta, hogy a 13-as napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a zárt ülésre tett javaslatot.

Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a 
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.

Kőszegi Ilona polgármester:
Napirend előtt 6 témában tájékoztatta a képviselő-testületet.

1. Közbiztonsági beszámoló

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságnak megküldésre került az általuk készített közbiztonsági 
beszámoló elfogadásáról szóló jegyzőkönyvkivonat.

2. Bursa Hungarica pályázat

Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  a  Bursa  Hungarica  pályázat  bírálati  és  összesítő  lapjai  a 
Veszprém Megyei  Önkormányzat,  illetve  az  OKM felé  megküldésre  kerültek,  a  pályázók 
értesítése megtörtént, illetve nyilvánosan kifüggesztésre kerültek az összesített eredmények.

3. Hulladékszállítási szerződés felbontása

December  9-én  a  Vertikál  Zrt-vel  kommunális  hulladékszállításra  kötött  szerződés 
felbontásáról  szóló  megállapodás,  valamint  kiegészítő  megállapodás  aláírásra  került.  Az 
elmaradt  haszonról  a  szolgáltató  lemondott,  a  kintlevőségek  mielőbbi  behajtására  pedig  a 
pénzügyi csoport megteszi a szükséges lépéseket.

4. Földvásárlás megerősítése

A  KDOP-2009-4.1.1.E  pályázattal  érintett  földterület  megvásárlásáról  szóló  határozatról 
készült jegyzőkönyvkivonat az ügyben eljáró ügyvédnek átadásra került, és ő benyújtotta a 
Földhivatal felé.

5. Feladatellátási szerződés

A  VKTT  és  Önkormányzatunk  között  a  szociális  feladatokat  érintő  Feladat-ellátási 
megállapodás aláírásra került. 

6. Polgárőrség támogatása

A  Királyszentistváni  Polgárőr  Egyesülettel  a  pénzeszköz  átadási  megállapodás  aláírásra 
került, az összeg határidőre átutalásra kerül.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A 2011. ÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÓI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
A képviselő-testület  döntésének  megfelelően  a  hulladékszállításra  a  szerződés  a  Balkom  
Kft-vel megkötésre került, mely alapján a kiküldött anyag szerinti, 110-120  literes edényzet 
esetén,  hetenkénti  ürítéssel  (kerekítve)  bruttó  667  Ft/ürítés/edényzet összeget  javasolt  a 
szolgáltató  elfogadni.  Éves  szinten  34.701,-  Ft-ban  kérte  a  szolgáltató  a  háztartási 
kommunális  hulladékszállítás  díjának  megállapítását,  mely  csak  a  királyszentistváni 
hulladékkezelő telep normál üzemmódban történő működésétől lépne hatályba. 2011. január 
1. és a hulladékkezelő telep normál működésének megkezdése közötti időszakban a 2010. évi 
díjtételek maradnának hatályban. Az előzetes tárgyalások során a Balkom Kft. vállalta, hogy 
10 fő szociálisan rászorult szemetét ingyen szállítja el.
Megkérdezte Harsányi László ügyvezető urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Harsányi László Balkom Kft.:
Nem kíván kiegészítést tenni, de kérdésekre szívesen felel.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Ez a díj úgy került kalkulálásra, hogy nincs bázis adat. Elfogadja, bár nagyon magasnak tartja 
a bruttó 34.701 Ft/év díjat, ezért javasolja, hogy az önkormányzat vállalja át a lakosságtól a 
díj egy részének megfizetését.

Harsányi László Balkom Kft.:
Ez a díj nem csak a szállítás és elhelyezés költségeit tartalmazza, hanem az átrakó állomások 
működtetési  költségeit  is  tartalmazza.  A  lakosság  felé  havi  számlázást  szeretnének 
megvalósítani, hogy kisebb részletekben kelljen a díjat megfizetniük.

Diószegi Imola képviselő:
Fontosnak tartja,  hogy a konzorcium tájékoztassa a lakosságot.  Kérdése a szolgáltató felé: 
Lehet-e többféle edényzet közül választani?

Harsányi László Balkom Kft.:
Árajánlatot a 60 és a 110-120 literes edényzetekre adták, az önkormányzatnak a rendeletében 
kell  szabályoznia,  hogy  a  területén  mely  edényzet(ek)  kihelyezését  engedélyezi.  Nem 
javasolta a 60 literes edényzet bevezetését. Elmondta, hogy 2011. év elején hírlevélben fogják 
tájékoztatni a lakosságot a lehetőségekről, díjakról és szolgáltatásaikról.

Diószegi Imola képviselő:
A 10 fő szociálisan rászorult listájának év közbeni aktualizálására van-e lehetőség?
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Harsányi László Balkom Kft.:
Az előzetes  tárgyalások  során  már  felvetette,  hogy éves  szinten  3-4 alkalommal  jó  lenne 
találkozni,  és  megbeszélni  az  esetlegesen  felmerülő  problémákat.  Ilyen  alkalmakkal 
természetesen a listát is lehet módosítani (pl. a listán szereplők közül valaki elköltözik, akkor 
helyébe új személyt lehet kijelölni).

Tánczos Sándor képviselő:
Miért van az, hogy a gyűjtőkörzetekben különböznek a szolgáltatási díjak?

Harsányi László Balkom Kft.:
Mivel a lerakás (elhelyezés) költségei azonosak, a szállítási költségek viszont eltérőek, ezért a 
szolgáltatási díjak is kismértékben különböznek.

Kőszegi Ilona polgármester:
Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  kommunális  hulladékszállítás  díját 
rendeletben kell  szabályozni,  illetve  a  meglevő rendeletben  a  díjtételre,  és  a  szolgáltatóra 
vonatkozó részeket módosítani szükséges.
Javasolta,  hogy  2011.  január  1.  napjától  a  kommunális  hulladékszállítási  szolgáltatást  a 
Balatonalmádi  Kommunális  Kft.  végezze,  a királyszentistváni  hulladékkezelő telep normál 
működéséig  a  2010.  évi  díjtételekkel,  míg  a  működés  megkezdését  követően  évi  bruttó: 
34.701,- Ft-ért.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják javaslatot.

A képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  a  polgármester  javaslatát,  és  az  
alábbi rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2010. (XII.17.) KKt. rendelete

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
módosította  a 7/1996. (IV.3.)  számú, a „közterületek tisztántartásáról,  a 
helyi  szolgáltatás  kötelező  igénybevételéről”  szóló  rendeletét,  jelen 
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint.

Bencze Éva Kőszegi Ilona
  körjegyző  polgármester

Makai Ferenc úr 1640 perckor megérkezett.

Kőszegi Ilona polgármester:
A  képviselő-testületnek  döntenie  kell  arról  is,  hogy  támogatja-e,  és  milyen  mértékben  a 
lakossági hulladékszállítást.
Javasolta, hogy ennek mértéke egyedülélők (egyszemélyes háztartások) esetén 26.030,- Ft/év, 
minden más háztartás estén 17.359,- Ft/év legyen.
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Diószegi Imola képviselő:
Javaslata szerint 80-90 ezer forint jövedelem alattiakat kellene támogatni,  mert  véleménye 
szerint  nem igazságos,  hogy olyan egyedülélők  is  részesülnek  a  támogatásban,  akik  nem 
szorulnának rá,  míg  máshol  az  egy főre  eső  jövedelem sokkal  kevesebb,  és  nem kapnak 
támogatást.

Kőszegi Ilona polgármester:
Nem  ért  egyet  a  javaslattal,  mert  így  gyakorlatilag  az  egész  faluban  minden  háztartás 
jövedelemi viszonyait vizsgálni kellene.

Mészáros Lajos alpolgármester:
A polgármester  javaslatát  támogatja,  vannak olyan esetek,  amikor nem a szociális  helyzet 
alapján kell dönteni.

Balázs Gyula úr megérkezett 1645 perckor.

Tánczos Sándor képviselő:
Véleménye szerint a faluban mindenki be lett csapva, szerinte mindenkinek ingyen kellene a 
szemetét elszállítania a szolgáltatónak, hiszen a népszavazás előtt ezt ígérte a társaság.

Kőszegi Míra képviselő:
Elképzelhetetlennek  tartja,  hogy  a  szolgáltatói  díj  ingyenes  legyen.  A  kompenzációs 
összegből a lehető legnagyobb mértékben támogatná a lakosságot.

Mészáros Lajos alpolgármester:
A jövőre nézve javasolta egy felmérés elvégzését a szükséges edényméretek tekintetében.

Harsányi László Balkom Kft.:
Véleménye  szerint  a  110-120  literes  edényzet  az  ideális.  A  60  literes  edényzet  ára  nem 
arányosan  kevesebb,  azaz  nem  fele  a  nagyobb  edényzetének,  hiszen  csak  az  elhelyezés 
költsége kevesebb.

Bencze Éva körjegyző:
A  képviselő-testület  azért  támogatja  nagyobb  mértékben  az  egyszemélyes  háztartások 
szolgáltatói  díját,  mert  ezen  háztartásokban  kevesebb  hulladék  keletkezik,  és  ezért 
elsődlegesen ezekben jelentkezne a 60 literes edényzet iránti igény.

Kőszegi Ilona polgármester:
A  képviselő-testületnek  döntenie  kell  arról  is,  hogy  támogatja-e,  és  milyen  mértékben  a 
lakossági hulladékszállítást.
Javasolta,  hogy  ennek  mértéke  egyedülállók  esetén  a  királyszentistváni  telep  normál 
üzemmódban  történő indulásáig  a  szolgáltatói  díj  50  %-a  legyen,  ezt  követően  pedig  évi 
26.030,- Ft támogatás időarányos része, míg minden más háztartás estén a királyszentistváni 
telep normál üzemmódban történő indulását követően évi 17.359,- Ft időarányos része legyen 
a támogatás összege.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek javaslatával.

A  képviselő  testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  a  lakossági  hulladékszállítás  
támogatására tett javaslatot, s az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2010. (XII.14.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Királyszentistván  Községben  állandó  lakóhellyel 
rendelkező  polgárok  2011.  évi  szemétszállítási  díjához  (ingatlanonként 
egy edényzet ürítéséhez) támogatást nyújt az alábbiak szerint:

1.)  2011.  január  1.  napjától  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális 
Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati  Társulás 
királyszentisváni  létesítményének  sikeres  próbaüzemet  követő  normál 
üzemmódban történő indulásának napjáig  esedékes  szemétszállítási  díj  
50 %-át átvállalja az egyedülélők (egyszemélyes háztartások) esetében. 

2.) A királyszentistváni  polgároknak – az egyedülélők kivételével  – évi 
17.359,-  Ft  összegű támogatást  biztosít  az  Önkormányzat,  mely  összeg 
időarányos  részére  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési 
Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati  Társulás  királyszentisváni 
létesítményének sikeres próbaüzemet követő normál üzemmódban történő 
indulásának napjától jogosultak. 

3.)  A  királyszentistváni  egyedülélők  részére  évi  26.030,-  Ft  összegű 
támogatást biztosít az Önkormányzat, mely összeg időarányos részére az 
Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési 
Önkormányzati  Társulás  királyszentisváni  létesítményének  sikeres 
próbaüzemet  követő  normál  üzemmódban  történő  indulásának  napjától 
jogosultak.

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.

A Balkom Kft. munkatársai távoztak 1705 perckor.

2. A 2011. ÉVI IVÓVÍZ ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:  
A benyújtott kalkulációt minden képviselő megkapta. E szerint a javaslat szerint az ivóvíz ára: 
231,30 Ft/m3+ÁFA (2010-ben: 221,10 Ft/m3), a szennyvízszolg. díj: 296,20 Ft/m3 + ÁFA 
(2010-ben: 282,80) bérleti díj: 20 Ft/m3 + ÁFA lenne.
Megkérdezte  a  Bakonykarszt  képviselőjét,  Makai  Ferenc urat,  kíván-e szóbeli  kiegészítést 
tenni.
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Makai Ferenc Bakonykarszt Zrt.:
Véleménye szerint a benyújtott kalkuláció részletes volt. Elmondta, hogy Királyszentistvánon 
az ivóvíz hálózat 45 éves, azbeszt-cement hálózat, középtávon gondolkodni kell a felújításáról 
(jelenleg mintegy 2 millió forint áll erre a célra rendelkezésre, amely igen csekély összeg). 
A szükséges anyagi fedezet biztosításához be lehet a vízdíjba építeni egy kisebb összeget, 
vagy az önkormányzat egyéb forrásból is biztosíthatja majd a fedezetet.  Javasolta,  hogy a 
későbbiekben ebben a témában még folytassanak tárgyalásokat.
Elmondta, hogy a szennyvízhálózat Litér-Királyszentistván-Sóly-Vilonya Víziközmű társulás 
tulajdona, használatáért 20,- Ft/m3 bérleti díjat fizetnek.

Mészáros Lajos alpolgármester:
A kimutatásban szereplő tavalyi nettóár nem egyezik meg a számlákon szereplő csatornadíj 
egységárral. Mi az oka a különbségnek?

Kőszegi Ilona polgármester:
A különbség abból  adódik,  hogy az önkormányzat  már évek óta  50 Ft  + ÁFA összeggel 
támogatja a lakosságot a csatornadíj szolgáltatás területén.

Tánczos Sándor képviselő:
Az előterjesztésben az szerepel, hogy az alapdíj nem változik, akkor miért emelkedett meg a 
vízdíj?

Kőszegi Ilona polgármester:
A víz alapdíja ( nem változott, de a rárakódó járulékos költségek (amortizáció, energiaárak, 
stb) emelkedtek.

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással  jelezzék,  ha  elfogadják  a  Bakonykarszt  Zrt.  által  2011.  évre  javasolt  
231,30 Ft/m3 ívóvízszolgáltatási díjat.

A képviselő-testület  5  igen  szavazattal  elfogadta  a  Bakonykarszt  Zrt.  2011.  évre  javasolt  
231,30 Ft/m3 ívóvízszolgáltatási díjat.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait,  kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Bakonykarszt Zrt. 
által 2011. évre javasolt 296,20 Ft/m3 szenny vízszolgáltatási díjat.

A képviselő-testület  5  igen  szavazattal  elfogadta  a  Bakonykarszt  Zrt.  2010.  évre  javasolt  
296,20 Ft/m3 szennyvíz szolgáltatási díjat.

Kőszegi Ilona polgármester:
Királyszentistván Önkormányzata évek óta 50 Ft/m3 +ÁFA összeggel járul hozzá a lakosság 
szennyvízcsatorna-szolgáltatási  díjának  fizetéséhez.  Kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással jelezzék ha egyetértenek azzal a javaslatával, hogy ezen támogatást továbbra is 
fenntartsák.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot a lakosság szennyvízcsatorna-
szolgáltatási díjának 50 Ft/m3 +ÁFA összegű támogatására, és az alábbi rendeletet alkották:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2010. (XII.17.) KKt. rendelete

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
módosította a 16/2003. (XII.17.) számú, „az önkormányzati tulajdonú vízi 
közműből  szolgáltatott  ivóvízért,  valamint  a  csatorna-használatért 
fizetendő díjról” szóló rendeletét, jelen jegyzőkönyv melléklete szerint.

Bencze Éva Kőszegi Ilona
 körjegyző  polgármester

Makai Ferenc úr 1715 perckor távozott.

3. AZ ÖBÖL TV KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az  anyagot  minden  képviselő  megkapta.  Megkérdezte  Balázs  Gyula  urat,  az  Öböl  TV 
ügyvezetőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Balázs Gyula Öböl TV:
Nem szeretne kiegészítést tenni, de kérdésekre szívesen válaszol.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Nem ismeri a műsorszolgáltatást (nála nincs bekötve), ezért a műsorra észrevételt nem kívánt 
tenni.  Javasolta,  hogy  a  támogatási  összeget  a  2010.  évre  kimutatott  infláció  összegével 
növelje meg a testület.

Balázs Gyula Öböl TV:
Elmondta, hogy a műsoraikat az internetes honlapjukon is meg lehet tekinteni.

Diószegi Imola képviselő:
Támogatta az alpolgármester úr javaslatát.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy 2011. évben is támogassa az 
önkormányzat  az  ÖBÖL  TV-t,  és  a  támogatási  összeget  a  2010.  évi  támogatási  összeg 
(900.000  Ft/év)  KSH  által  közzétételre  kerülő  2010.  évi  fogyasztói  árindex  (infláció) 
mértékével növelten határozzák meg.

A képviselő  testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  az  ÖBÖL TV támogatására  tett  
javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 90/2010. (XII.14.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és elfogadta az Öböl-TV 2010. évi tevékenységéről készült beszámolót és 
úgy  határozott,  hogy  2011.  évre  is  támogatási  szerződést  köt  az  
ÖBÖL-TV-vel.  A  képviselő-testület  a  támogatás  összegét  az  alábbiak 
szerint  határozta  meg:  a  2010.  évi  támogatási  összeget  (900.000  Ft/év) 
megemeli  a  KSH  által  közzétételre  kerülő  2010.  évi  fogyasztói  árindex 
(infláció) mértékével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. január 31.

Balázs Gyula úr távozott 1720 órakor.

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT III.  NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL     
KÉSZÜLT BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
A beszámolót  minden képviselő  megkapta.  Megkérdezte  Bencze  Éva körjegyző asszonyt, 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, de kérdésekre szívesen felel.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék,  ha  elfogadják  az  Önkormányzat  III.  negyedéves  költségvetésének  teljesítéséről 
készült beszámolót.

A  képviselő  testület  tagjai  4  igen  szavazattal  1  nem  szavazat  ellenében  elfogadták  az  
Önkormányzat III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót, és az alábbi  
határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2010. (XII.14.). KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Körjegyzőség 2010. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, és azt a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyta.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal
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5. A KÖRJEGYZŐSÉG III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT     
BESZÁMOLÓ MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
A beszámolót  minden képviselő  megkapta.  Megkérdezte  Bencze  Éva körjegyző asszonyt, 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni, de kérdésekre szívesen felel.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék, ha elfogadják a Körjegyzőség III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről készült 
beszámolót.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében a Körjegyzőség 2010.  
III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót elfogadták, és az alábbi  
határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2010. (XII.14.). KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Körjegyzőség 2010. III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót, és azt a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyta.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

6. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KONCEPCIÓS TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
A  koncepció  kidolgozásakor  figyelembe  vette  a  hozzá  eljuttatott  információkat.  A 
mérlegegyensúllyal kapcsolatosan elmondta, hogy úgy lett pozitív a mérleg, hogy a kiadások 
fejlesztési  részébe csak azok a kiadások kerültek beállításra,  melyekre már kötelezettséget 
vállalt  az  Önkormányzat.  Ilyen  kiadások  a  Leader  Kultúrpark,  a  buszváró  felújítási 
munkálatai,  illetve  egy  olyan  tétel  volt,  mely  mindenki  fejlesztési  elképzelései  között 
szerepelt:  a  Faluház  felújítási  munkálatai.  Ez  utóbbira  egy  kalkulált  összeg  lett  beépítve. 
Minden  egyéb  fejlesztési-felhalmozási  kiadás  egy  felsorolási  listára  került,  kalkulált 
értékekkel. Volt olyan tétel, melyhez nem sikerült kalkulációt készíteni, azért, mert az összeg 
olyan  hatalmas,  hogy  a  2010-2014.  költségvetési  évben  nehéz  lenne  megvalósítani.  
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A fejlesztési  elképzelések között  rangsort  kell  majd felállítani.  A forrásoknál  a  3.486 eFt 
kalkulált  különbözettel  kellene  számolni.  Fontosnak  tartotta  továbbá  elmondani,  hogy  az 
előterjesztésbe nem került beépítésre a kompenzációs összeg, mivel nem volt ismeretes előtte, 
hogy a lakosság támogatásához milyen részt kíván felhasználni belőle a testület.  Az előző 
döntés alapján ez még beépítésre fog kerülni a költségvetésbe.
Kérte, hogy az elhangzottak alapján az irányelveket határozza meg a képviselő-testület.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Az  előzetes  megbeszélések  alapján  hiányolta  a  koncepcióból  a  rendőrségnek  megígért 
hozzájárulást (a robogóhoz), a nyelvtanfolyam költségeit, továbbá fontosnak tartaná beépíteni 
a virágosítás, fásítás költségeit, valamint a két emlékmű felújítását.

Bencze Éva körjegyző:
A dologi kiadások között olyan 300-400 eFt áll virágosításra, fásításra rendelkezésre. A többi, 
listán szereplő, illetve arra felkerülő fejlesztési elképzelést majd rangsorolni kell.

Diószegi Imola képviselő:
Fontosnak tartaná a kistraktor megvásárlását a tavasszal, illetve a nyelvtanfolyamhoz helyszín 
és támogatás biztosítását.

Tánczos Sándor képviselő:
Ő  a  már  vállalt  kötelezettségek  után  a  rangsor  elejére  a  Faluház  felújítását,  és  új  utca 
kialakítását helyezné.

Kőszegi Míra képviselő:
Véleménye szerint most a fő irányvonalakat kell meghatározni.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Véleménye szerint a rendelkezésre álló összeg nagyobb volumenű beruházások indításához 
nem elégséges.

Tánczos Sándor képviselő:
Szerinte akkor is el kell kezdeni az előkészítő munkákat.

Diószegi Imola képviselő:
A  körjegyző  asszonytól  kérdezte,  hogy  a  kamatbevételnél  miért  csak  4,5  %-os  kamattal 
számolt?

Bencze Éva körjegyző:
Mert véleménye szerint kiadást nem lehet tervezni úgy, hogy a bevétel rizikós. Inkább egy 
kicsivel alá kell  tervezni  a bevételt,  de az – amennyire  ez lehetséges – biztos legyen.  Az 
előbbiek  alapján  még  vannak  tartalékok  a  költségvetés  bevételi  oldalához,  melyek  a 
koncepcióban  még  nem jelentek  meg.  Ilyen  például  a  Hulladéklerakó  megindulása  utáni 
kompenzációs  összeg,  mely  egy  részének  felhasználásáról  most  döntött  a  testület 
(visszajuttatja  a  lakosságnak  a  hulladékszállítás  támogatásaként),  vagy  ilyen  bevételek  az 
indulás után a hulladéklerakó által  fizetendő építmény- és iparűzési adó. Azt is tudni kell 
azonban, hogy a pályázatok (pl. Leader Kultúrpark is) zöme utófinanszírozásos, tehát előre 
biztosítanunk kell a teljes bekerülési összeget, és csak a beruházás aktiválása után igényelhető 
meg a támogatási összeg.
Kérte egy rangsor felállítását a megvalósítandó célokra, melyet a költségvetés tervezéséhez 
felhasználhat.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Véleménye szerint elsődlegesen a már meglévő építményeket kell fenntartani és funkcióval 
megtölteni, valamint nagyon fontosnak tartja az árvízvédelem megoldását.

Tánczos Sándor képviselő:
Véleménye szerint az árvízvédelmi feladatok ellátása a Vízügyi Igazgatóság feladata.

Kőszegi Ilona polgármester:
Úgy emlékszik, minden képviselő programja tartalmazta a Széchenyi utca árvízvédelmét, ami 
előzetes kalkulációk alapján betonból 1,5 millió Ft lenne.

Tánczos Sándor képviselő:
Szerinte pár százezer forintból megoldható lenne feltölteni a gátat.

Kőszegi Ilona polgármester:
A feltöltés  kevés,  mert  az úton is  átfolyik  a  víz,  és a  gátat  megkerülve  elönti  a  házakat. 
Véleménye  szerint  a  szélső  ház  kerítésével  párhuzamosan  kellene  egy  kőfalat  rakni,  ami 
visszatereli a vizet a patakba.

Tánczos Sándor képviselő:
Szerinte ez kétnapos munka, kis költségekkel, és alapvetően a Vízügyi Igazgatóság feladata.

Kőszegi Ilona polgármester:
Lehet, hogy a Vízügyi Igazgatóság feladata, de egy településrész problémája, melyet az ott 
lakók önerőből nem tudnak megoldani, így az önkormányzatnak kell lépnie ez ügyben. Úgy 
gondolja,  hogy  elsősorban  nem  az  a  fontos,  hogy  legyen  még  egy  épülete  az 
önkormányzatnak, melynek nem tud funkciót adni, de fenn kell tartania, hanem az, hogy a 
lakosság életkörülményeit javítsa. Ezért a következő rangsort javasolta:
1. Leader Kultúrpark (már kötelezettséget vállalt rá az önkormányzat)
2. Buszmegállók felújítása (már kötelezettséget vállalt rá az önkormányzat)
3. Árvízvédelem
4. Kistraktor vásárlása
5. Faluház 
6. Nyelvi szakkör indítása

Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  a  benyújtott  koncepciót 
elfogadják.

Bencze Éva körjegyző:
A polgármester asszony javaslata szerint elkészíti a költségvetést,  és a jövő hónapban még 
konkretizálásra kerül a rangsor.

A  képviselő  testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  az  Önkormányzat  2011.  évi  
koncepcióját, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2010. (XII.14.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az 
önkormányzat  2011. évi költségvetésének bevételi  főösszegét  78.828 eFt-
tal, és kiadási főösszegét 75.342 eFt-tal tervezi.
A tervezett bevételek forrásonkénti és a kiadások címenkénti részletezését a 
2011. 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 

történő szinten tartása.
II. Bevételi lehetőségek, további források feltárása

-  A  szabad  felhasználású  keretként  nyilvántartott  rövid  lejáratú 
betétben  elhelyezett  pénzkészlet  részbeni  felszabadítása  kizárólag 
beruházási 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: Bencze Éva körjegyző, Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2010. január 25.

7. A KÖRJEGYZŐSÉG 2011. ÉVI KONCEPCIÓS TERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt kívánja-e 
szóban kiegészíteni.

Bencze Éva körjegyző:
Elmondta,  hogy  együttes  ülésen  szerette  volna  tárgyaltatni  a  Körjegyzőség  koncepcióját, 
sajnos  Szedlák  Attila  polgármester  úr  országgyűlési  képviselői  elfoglaltsága  miatt  nem 
sikerült időpontot egyeztetni.
A koncepcióhoz kiegészítést szóban nem kíván tenni, de kérdésekre szívesen válaszol.

Tánczos Sándor képviselő:
Sokallja  a  körjegyzőség  fenntartásához  nyújtott  23  %-os  részt.  Tudomása  szerint  hasonló 
létszámú települések sokkal kevesebbet fizetnek a körjegyzőségek fenntartásához.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Véleménye szerint beszélni kell róla a litéri testülettel, ha sikerül lealkudni a 23 %-ból jó, ha 
nem, akkor sem veszít semmit a testület.
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Bencze Éva   körjegyző:  
Azért ennyi, mert kirendeltséget tart fenn a körjegyzőség Királyszentistvánon, ahol egy fő 
köztisztviselő kizárólag a község ügyeit intézi.

Tánczos Sándor képviselő:
Régebben a pénzeket  áthozták  és  itt  történtek  meg a kifizetések,  míg  most  át  kell  menni 
Litérre.

Diószegi Imola képviselő:
Jó lenne,  ha  házi  pénztár  működhetne  Királyszentistvánon is,  vagy átjönne a  pénztáros  a 
segélyek kifizetésekor.

Bencze Éva körjegyző:
Nagyobb összegű kifizetés (pl. tanévkezdési támogatás) eddig is helyben történt. A tervei közt 
szerepel – és a jelenleg itt dolgozó köztisztviselő képzettsége lehetővé is teszi – házi pénztár 
működtetését a jövőben.
Azt  is  át  kell  gondolni,  hogy  az  sem  volt  egy  pozitív  és  gazdaságos  dolog,  hogy  egy 
köztisztviselő  itt  legyen  egy  fél  napon  át  1-2  átmeneti  segély  kifizetése  miatt,  mialatt  a 
központi településen hatékonyabb munkát tudott volna végezni.

Tánczos Sándor képviselő:
Ő sem azt akarja, hogy minden héten itt üljön a pénztáros, de ha szükséges, hozzák át a pénzt.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
A  nagyobb  létszámot  érintő  összegek  eddig  is  helyben  kerültek  kifizetésre,  míg  azon 
királyszentistváni polgárok esetében, akik nem tudtak a segélyért átmeneti meghatalmazással 
került  a  pénz  áthozatalra.  Csütörtökön  átadták  a  kirendeltségvezetőnek  a  meghatalmazást, 
pénteken felvehették a hivatalban a pénzt.

Tánczos Sándor képviselő:
Véleménye  szerint  a  környező  kistelepülések  sokkal  kevesebbet  fizetnek  a 
körjegyzőségekhez. Szerinte ez az összeg nagyon sok.

Bencze Éva körjegyző:
Felajánlotta,  hogy szívesen kikalkulálja mennyibe kerülne egy önálló hivatal  felállítása,  és 
biztosította róla a testületet, hogy a jelenleg a körjegyzőség fenntartásához fizetett összeg nem 
fedezné azt.

Kőszegi Ilona polgármester:
Véleménye szerint lakosságarányosan ez az összeg nem sok, és a körjegyzőség a munkáját 
mindig határidőre és jól elvégezte.

Tánczos Sándor képviselő:
Szerinte a képviselők Királyszentistvánra esküdtek fel, és őt nem lehet arról meggyőzni, hogy 
ez az összeg nem sok.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a többi képviselőt, mondják el véleményüket.
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Mészáros Lajos alpolgármester:
Egyetért  azzal,  hogy  beszéljék  meg  közösen.  Ha  sikert  ér  el  a  testület  és  csökken  a 
hozzájárulás az jó, ha nem, akkor sem vesztünk semmit.

Bencze Éva körjegyző:
Javasolta,  hogy januárban a költségvetés tárgyalása előtt  együttesen üljön le a két testület 
erről beszélni.

Diószegi Imola képviselő:
Nem tartja magasnak a körjegyzőség fenntartására fizetett összeget, az elvégzett munkához 
képest.  Szeretné,  ha  a  jövőben  a  pályázat  figyelő  munkatárs  felhívná  az  Önkormányzat 
figyelmét azokra a pályázatokra, melyeken Királyszentistván is indulhat.

Bencze Éva körjegyző:
Véleménye szerint a polgármester választás után jelentős előnyhöz jutott a település, mert egy 
olyan polgármestert választottak meg, aki az elmúlt időben pályázatokkal foglalkozott, így a 
litéri kollégával együttműködve hatékonyan fognak tudni dolgozni. 

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Körjegyzőség 2011. 
évi koncepcióját.

A  képviselő  testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  a  Körjegyzőség  2011.  évi  
koncepcióját, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2010 (XII.14.). KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési koncepcióját, és azt a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyta.

Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: azonnal

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az  előterjesztést  minden  képviselő  megkapta.  Megkérdezte  Zavada  Mihályné 
kirendeltségvezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
Elmondta, hogy a módosított közfoglalkoztatási terv a törvényi előírásoknak megfelelően a 
Munkaügyi  Központhoz  véleményeztetésre  megküldésre  került.  A  Munkaügyi  Központ  a 
módosított közfoglalkoztatási tervet változatlan formában elfogadásra javasolta, észrevételt, 
javaslatot nem tett.

Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.
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Mészáros Lajos alpolgármester:
Véleménye szerint lehetőség szerint ne segélyt fizessen az önkormányzat, hanem vonjon be 
minél több embert a munkába. Ezért furcsa számára, hogy a tervezett létszámban nem sikerült 
embereket bevonni a közcélú foglalkoztatásba.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
A közcélú  foglalkoztatásba  azon  személyek  vonhatók  be,  akik  RÁT-ra  jogosultak.  Mivel 
ennyi aktív  korúak ellátására  jogosult  személy nem volt,  illetve mielőtt  bevontuk volna a 
közcélú foglalkoztatásba, sikerült több személynek is elhelyezkednie (ami örvendetes), ezért 
nem tudtuk a tervben szereplő létszámot teljesíteni.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Ösztönözni kellene az embereket a munkaügyi központtal való együttműködésre, és ha meg 
van a törvény által előírt  feltétel,  megállapítani részükre a RÁT-ot és közcélú munkásként 
foglalkoztatni őket.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
Sajnos  az  együttműködés  esetén  is  voltak  olyan  személyek,  akik  nem  voltak  RÁT-ra 
jogosultak, mert a házaspár egyik tagja dolgozott, és olyan alacsonyan húzza meg a törvény a 
jövedelemhatárt, hogy nem volt a kérelmező részére az ellátás megállapítható. 
Információink alapján  2011. évtől  a RÁT helyett  bérpótló  juttatás  kerül  bevezetésre,  és a 
közcélú foglalkoztatás megszűnik, csak a munkaügyi központtól való igénylés alapján lehet 
közfoglalkoztatásba bevonni embereket. Ennek a törvényi szabályozása még nem jelent meg, 
2010. december  17-én lesz egy munkaértekezlet  Veszprémben,  azután  több információval 
fogunk rendelkezni.

Bencze Éva körjegyző:
Az  előzetes  ismereteink  szerint  a  közcélú  foglalkoztatás  helyett  pályázni  kell  a 
közfoglalkoztatásra, mely rövid és hosszú távú lesz, a rövid távú közfoglalkoztatás 2-4 hónap 
időszakra, napi 4 órás foglalkoztatást biztosít,  míg a hosszú távú közfoglalkoztatásba 6-12 
hónap időre, napi 6-8 órás foglalkoztatásba lehet embereket bevonni.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással  jelezzék,  ha  elfogadják  az  önkormányzat  2010.  évi  módosított 
Közfoglalkoztatási Tervét.

A képviselő testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv  
módosítását, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 95/2010. (XII.14.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete elkészítette és 
elfogadta  az  Önkormányzat  2010.  évi  közfoglalkoztatási  tervének 
módosítását, jelen jegyzőkönyv melléklete szerint. 
A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  közfoglalkoztatási  terv 
aláírásával,  és  a  Magyar  Államkincstárhoz,  valamint  a  Közép-dunántúli 
Regionális  Munkaügyi  Központ  Veszprémi  Kirendeltség  és  Szolgáltató 
Központhoz való eljuttatásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2010. december 23.
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Szelényiné Perger Tímea távozott 1800 órakor.

9. A  HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 14/2009.  (XI.30.)  ÖNKORMÁNYZATI     
RENDELET MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést  minden képviselő megkapta.  A módosításokra azért  van szükség, hogy a 
törvényi változásokkal összhangba kerüljön a rendelet,  azaz szabályozni kell  az ideiglenes 
iparűzési tevékenységről állandóra való átjelentkezést és elszámolás módját, illetve azt, hogy 
mely személy vagy vállalkozás tekinthető építőipari tevékenységet végzőnek.
Fenti  szabályozással  kiegészítve,  egységes  szerkezetben  javasoljuk  a  rendelet  elfogadását, 
míg a 14/2009. (XI.30.) rendelet hatályon kívül helyezésre kerülne.
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.
Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék,  ha  elfogadják  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  rendelet  előterjesztés  szerinti 
módosítását.

A képviselő testület tagjai 4 igen szavazattal 1 nem ellenében elfogadták a helyi iparűzési  
adóról szóló önkormányzati rendelet módosítását, és az alábbi rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2010. (XII.17.) önkormányzati. rendelete

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a 
királyszentistváni  iparűzési  adóról  szóló  egységes  szerkezetbe  foglalt 
rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete szerint.

Felelős: Bencze Éva
Határidő: 2011. január 1.

10. A  VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK     
MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az  előterjesztést  minden  képviselő  megkapta.  "A  települési  önkormányzatok  többcélú 
kistérségi  társulásáról  szóló  2004.  évi  CVII.  tv.  6.§  (3)  bekezdése  alapján  a  helyi 
önkormányzat  polgármesterének  minden  évben  tájékoztatót  kell  tartani  az  önkormányzati 
társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről. "
Ennek  alapján  került  kiküldésre  a  VKTT  által  megküldött  szöveges  tájékoztató,  melyet 
kiegészítettünk néhány, a társulás gazdálkodását bemutató táblázattal.
Kérem a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Diószegi Imola képviselő:
Kevésnek találja a VKTT-től kapott információkat. Több információt vár arról, hogy miben 
tudnak segíteni, milyen szolgáltatásaik vannak, melyeket igénybe vehetne az Önkormányzat.
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Mészáros Lajos alpolgármester:
Javasolta, hogy hívja meg a testület a VKTT képviselőit,  akik tájékoztathatnák a testületet 
azokról a programokról és lehetőségekről, melyben részt lehet venni.

Kőszegi Ilona polgármester:
Ígéretet tett rá, hogy felveszi a VKTT-vel a kapcsolatot, és tolmácsolja a kérést.
Kérte a képviselő-testület tagjait,  kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a VKTT 2010. évi 
tevékenységéről készült beszámolót.

A képviselő testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a VKTT 2010. évi tevékenységéről  
szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2010. (XII.14.) Kkt. rendelete

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi tevékenységéről készült 
beszámolót, jelen jegyzőkönyv melléklete szerint.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

11. A NYUGDÍJASOK ÉS NAGYCSALÁDOSOK KARÁCSONYI TÁMOGATÁSÁRÓL DÖNTÉS  

Kőszegi Ilona polgármester:
Ebben a témában már előzetesen egyeztetett a képviselő-testület, és a megbeszélés értelmében 
(a  nyugdíjasok részére 2.500 Ft/fő,  a  nagycsaládosok részére pedig 2.500 Ft/gyermek)  az 
utalványok megrendelésre kerültek.
Kérte a képviselő-testület tagjait,  kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a nyugdíjasok és 
nagycsaládosok karácsonyi támogatásával.

A képviselő-testület  tagjai  5 igen szavazattal  elfogadták a nyugdíjasok és nagycsaládosok  
karácsonyi támogatására tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozták: 

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2010. (XII.14.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  rendkívüli  méltányosságból  a  karácsonyi  ünnepekhez 
kapcsolódóan  2.500,-  Ft/fő  összegű  étkezési  utalványban  részesíti  a 
királyszentistváni  nyugdíjasokat,  és  a  nagycsaládban  (3  vagy  több 
gyermekes családban) nevelkedő gyermekeket.

Képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert  a  szükséges  lépések 
megtételével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2010. december 23.

18



12. A 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERV ELFOGADÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
A kiküldött  munkaterv azokat  a napirendi  pontokat  tartalmazza,  melyeket  törvényi  előírás 
miatt  kötelező  tárgyalni,  ezek  fognak  kiegészülni  az  aktuális  napirendi  pontokkal.  Az 
időpontokat az előrelátható programokkal összhangban próbáltuk megállapítani.
Kérem a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék, ha az Önkormányzat 2011. I. félévi munkatervét elfogadják.

A képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  az  önkormányzat  2011.  I.  félévi  
munkatervét, és az alábbi határozatot hozták: 

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2010. (XII.14.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, 
és  elfogadta  Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  2011.  I.  félévre  vonatkozó  munkatervét,  jelen 
jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: folyamatos

Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 
1825 órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ilona Bencze Éva
 polgármester  körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Mészáros Lajos  Tánczos Sándor 
 alpolgármester      képviselő
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