JEGYZŐKÖNYV
K IRÁLYSZENTISTVÁN K ÖZSÉG Ö NKORMÁNYZATA K ÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
2010.

MÁJUS

26.

NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2010. május 26-án
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:

Kőszegi Ferenc
Diószegi Imola
Gelencsér Béla János
Szujó Zsolt
Tánczos Sándor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Harnos László
Bencze Éva
Zavada Mihályné

körjegyző
pénzügyi főelőadó
kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ferenc polgármester vezette, 1600 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ferenc polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő urakat és hölgyet, Harnos László körjegyző urat, Bencze
Éva pénzügyi főelőadót, Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, az Öböl TV munkatársait,
valamint a jelen lévő királyszentistváni érdeklődő polgárokat, akik megtisztelték jelenlétükkel
az ülést.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel a testület 6 tagjából 5 fő jelen van.
Napirendre az alábbi javaslatot tette:
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a 2009. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
2. Beszámoló a 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
3. Mentesítés a költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási terv és teljesítményterv
készítési kötelezettség alól
4. Faluház ablakainak cseréjére beérkezett árajánlat megtárgyalása
5. Vegyes ügyek
Polgármester Úr a jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt,
hitelesítőknek Szujó Zsolt és Tánczos Sándor képviselőket javasolta.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a 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.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Javasolta, hogy 4. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület. Javaslatát szavazásra bocsátotta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a zárt ülésre tett javaslatot.
Kőszegi Ferenc polgármester:
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Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.
Napirend előtt az alábbi témákban tájékoztatta polgármester úr a képviselő-testületet:
1.)

A csapadékos időjárás miatt rendkívüli esemény következett be Királyszentistvánon:
kiöntött a Séd patak, több Széchenyi utcai lakos házát fenyegetve. Gelencsér Béla
János képviselő úr 9 óra felé jelezte felé a rendkívüli helyzetet, melyet 9 15-930 között
jeleztek a Vízügy felé, és kérték, hogy a vilonyai ágon a zsilipet jobban nyissák meg.
A Vízügyi Igazgatóság szakembereitől azt a visszajelzést kapta az Önkormányzat,
hogy megnézik a vízállást, és annak megfelelően intézkedni fognak.
11 óra felé visszajeleztek, hogy véleményük szerint még nem indokolt a zsilip
megnyitása, és hagytak kb. 35-40 db homokzsákot a védekezéshez. A víz délután
sajnos kilépett a mederből, és 20-30 perc alatt eltűntek a zsákok a vízben. A
Katasztrófavédelem 17 órakor azt mondta, zsákot tud adni, de homokot nem. Több
vállalkozót is megkerestünk, mire egy litéri vállalkozó vállalta, hogy hoz homokot. Ő
este 8 órára ért vele Királyszentistvánra. Közben a Széchenyi úti lakók, rokonaik
valamint néhány királyszentistváni polgár segítségével védekeztek, a tűzoltók pedig a
pincéket szivattyúzták, éjjel negyed kettőkor. Köszönetet mondott a védekezésben
résztvevőknek, és külön Szujó Zsolt képviselő úrnak, aki saját szivattyújával, a saját
költségén próbált segíteni, valamint az Öböl TV munkatársainak, akik a kamerát félre
téve órákon át rakták a homokzsákokat.
Elmondta, hogy a vízállás olyan magas volt, hogy fél méter magasan folyt át a víz a
hídon, ezért a 7202-es út lezárásra került, és a rendőrség reggel 6 óráig biztosította azt.
Reggelre a vízállás mérséklődött, és – a Közútkezelő véleményezése után – az út újra
megnyitásra került.
Polgármester úr megjegyezte, hogy megdöbbentőnek és szomorúnak találta, hogy míg
ők a vízzel küzdöttek, legalább 40 „katasztrófa turista” jelent meg a faluból
fényképezni, de egyiküknek sem jutott eszébe, hogy segítsenek a védekezésben.
Nagyobb összefogást várt volna a falu lakóitól.

2.)

Polgármester úr emlékeztette a képviselőket, hogy a játszótérre tervezték még egy 2
lapos hinta, valamint egy kültéri pingpong asztal beszerzését. Több helyen is
érdeklődött az árakról, a hinta 320.000 Ft + ÁFA, a pingpong asztal pedig 240.000,- Ft
+ ÁFA összegbe kerülne, pluszt az elhelyezésük költségei. Mindösszesen kb. 1 millió
Ft lenne a két játszótéri elem, egyenlőre javasolta a döntés elhalasztását.

3.)

A Leader Kultúrpark pályázaton mindegy 8.300 eFt-ot (nettó bekerülési költség) nyert
az Önkormányzat. Ebből férfi-női WC, mosdó (mozgáskorlátozott WC), konyha,
esőbeálló, valamint szalonnasütők, kültéri asztal és pad kerülne kivitelezésre.

4.)

Elkészült a Faluház és a Közösségi ház szabványossági felülvizsgálata, a feltárt hibák
javításra kerültek.

5.)

A temetői út kivitelezési munkálatai elkészültek, a számla kifizetésre került.

6.)

A játszótérre új focikapuk készültek, melyek felállítása megtörtént.

7.)

Az idei évben rengetek virág került elültetésre, illetve a temetőnél sövénynek 230
tujafa lett elültetve.

8.)

A hulladéklerakó telepen létesülő álláshelyekről a tájékoztatás megérkezett, az a
hirdetőkre, buszmegállókba kifüggesztésre került.

9.)

Megérkezett a Szent Király Szövetség meghívója az idei találkozóra.
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N APIREND
1.)

2009.

TÁRGYALÁSA

BESZÁMOLÓ

A

ELLÁTÁSÁRÓL

(BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT)

ÉVBEN

VÉGZETT

CSALÁDSEGÍTŐ

ÉS

GYERMEKVÉDELMI

FELADATOK

Kőszegi Ferenc polgármester:
A beszámoló minden képviselőnek kiküldésre került. Megkérdezte Szalai Attilát a Bendola
Családsegítő Szolgálat munkatársát, kívánja-e a beszámolót szóban kiegészíteni.
Szalai Attila:
Nem kívánta szóban kiegészíteni.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni szíveskedjenek.
Szujó Zsolt képviselő:
Neki inkább munkatervnek tűnt, mint beszámolónak, mert szerencsére nem volt miről
beszámolni.
Szalai Attila:
A beszámoló a törvény által kötelezően előírtakat tartalmazza.
Kőszegi Ferenc polgármester:
A múlt évben két alkalommal indult védelembe vételi eljárás. Mindkét esetben azért, mert a
gyerekek a TESCO áruházban megettek egy-egy sajtos stanglit, amit nem fizettek ki. A
védelembe vételi eljárás során megállapítást nyert, hogy a gyerekek tettüket megbánták, a
családi hátterük stabil, az iskolában nincs gond velük, ezért nem került sor védelembe vételre.
A két védelembe lévő gyermek védelembe vétele pedig megszüntetésre került (egyikük azóta
nagykorúvá vált).
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 2009. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról készült beszámolót.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazatta elfogadták a 2009. évben végzett családsegítő és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2010. (V.26.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta a 2009. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról készült beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ferenc polgármester
azonnal

Szalai Attila 1620 perckor távozott.
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2.)

BESZÁMOLÓ

A

2009.

ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK

ELLÁTÁSÁRÓL

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy az anyagot mindenki megkapta. Megkérdezte Harnos László körjegyző urat
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Harnos László körjegyző:
Nem kívánta az anyagot kiegészíteni.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Megkérdezte Zavada Mihályné kirendeltségvezetőt, kívánja-e az anyagot szóban kiegészíteni.
Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Litérre járó óvodások után évi 100.000,- Ft/fő, az
iskolás gyerekek után pedig évi 80.000,- Ft/fő összeget fizet az önkormányzat az állami
normatíván felül. Röviden összefoglalta, hogy 2009. évben milyen kiadások voltak a
gyermekekkel kapcsolatosan. Elmondta, hogy a 2009. évi kiadások megközelítőleg 10 %-át a
gyermekekre fordította az Önkormányzat. (A litéri iskolás és óvodás gyermek után fizetendő
hozzájáruláson kívül pl. iskolabuszhoz 1,5 millió Ft hozzájárulás, tanévkezdési támogatásra
1.l40 eFt kifizetés, Bursa Hungarica Öszöntdíjpályázatra és felsőfokú tanintézményben tanulók
támogatására 440 eFt, Arany János tehetséggondozó programra 50 eFt, nagycsaládosok
támogatása mintegy 98 eFt, gyermekkirándulás, farsang, gyermeknap, télapó ünnepség,
játszóház 300 eFt, stb. került kifizetésre.)
Kőszegi Ferenc polgármester:
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha a 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
készített beszámolót elfogadják.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazatta elfogadták a beszámolót, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2010. (V.26.). Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta a 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról készült beszámolót.
Felelős:
Határidő:
3.)

MENTESÍTÉS

Kőszegi Ferenc polgármester
azonnal
A KÖLTSÉGVETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGVALÓSÍTÁSI TERV ÉS TELJESÍTMÉNYTERV

KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy az előterjesztést és a határozat tervezetet minden képviselő megkapta. A
költségvetés elfogadásakor már hozott a testület egy határozatot, hogy mentesítést ad a
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megvalósíthatósági terv elkészítése alól. Megkérdezte Bencze Éva pénzügyi főelőadót,
kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni.
Bencze Éva pénzügyi főelőadó:
Nem kívánta az előterjesztést kiegészíteni.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha a megvalósítási és teljesítményterv elkészítése alól felmentést adnak.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a megvalósítási és teljesítményterv elkészítése
alól felmentést adtak, és az alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2010. (V.26.). Kkt. határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Királyszentistván Község Önkormányzata által fenntartott önállóan működő
és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinél –
közintézeteket és a közüzemeket kivéve – az Áht. 90 §. (4) bekezdésében
szereplő megvalósítási terv, valamint az Áht. 90. §. (5) bekezdésében
szereplő teljesítményterv készítésétől a 2010-2011-es költségvetési évre
eltekint az Áht. 125 §. (4) bekezdésében, valamint az Áht. 100/11 §. (2)
bekezdésében leírtakra tekintettel.
A közintézetek, a vállalkozó közintézetek és a közüzemek részére a
teljesítményterv elkészítése kötelező.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ferenc polgármester
folyamatos

Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1650 órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ferenc
polgármester

Harnos László
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Szujó Zsolt

Tánczos Sándor
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képviselő

képviselő
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