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KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. JÚNIUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2010. június 23-án 
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Kőszegi Ferenc polgármester
Diószegi Imola képviselő
Gálóczy Elemér képviselő
Gelencsér Béla János képviselő
Szujó Zsolt képviselő
Tánczos Sándor képviselő

Harnos László körjegyző
Zavada Mihályné 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, 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 mind a 6 fő jelen van. 

Napirendre az alábbi javaslatot tette:

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a Szociális és Ifjúságvédelmi Bizottság 2009. évi tevékenységéről
2. 2010. II. féléves munkaterv elfogadása
3. Döntés tanévkezdési támogatás folyósításáról

4. Döntés árvízkárosultak támogatásáról

5. Lakossági kérelem megtárgyalása

6. Vegyes ügyek

6/1. A Királyszentistváni Autó-Motor Sport Egyesület kérelme

6/2. A Leader Kultúrpark kiviteli terveinek elkészíttetéséről döntés

6/3. A szlovákiai Csehi községgel kötött barátsági szerződés megerősítése

Polgármester  Úr  a  jegyzőkönyv  vezetőjének  Zavada  Mihályné  kirendeltség-vezetőt, 
hitelesítőknek Gálóczy Elemér és Gelencsér Béla János 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 6 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a  
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét. 

Kőszegi Ferenc polgármester:
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a 
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI BIZOTTSÁG 2009. ÉVI   
TEVÉKENYSÉGÉRŐL  

Kőszegi Ferenc polgármester:
Átadta a szót a beszámoló készítőjének, Zavada Mihálynénak.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
Röviden ismertette a beszámolót, elmondta, hogy a beszámoló a Szociális és Ifjúságvédelmi 
Bizottság hatáskörébe tartozó ügyeken kívül tartalmazza a Képviselő-testület, a Polgármester, 
illetve a Körjegyző hatáskörébe tartozó döntéseket is. 

Kőszegi Ferenc polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni szíveskedjenek.
Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék,  ha  a  Szociális  és  Ifjúságvédelmi  Bizottság  2009.  évi  tevékenységéről  készült 
beszámolót elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadták a beszámolót,  
és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2010. (VI.23.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és  elfogadta  a  Szociális  és  Ifjúságvédelmi  Bizottság  2009.  évi 
tevékenységéről készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Kőszegi Ferenc polgármester:  
Elmondta, hogy március hónapban a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális 
és  Gyámhivatala  Veszprémi  Kirendeltség  2009.  év  vonatkozásában  ellenőrzést  tartott  Litér-
Királyszentistván  Körjegyzőségen.  Megkérte  Zavada  Mihálynét,  tájékoztatassa  a  képviselő-
testületet.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető.  
Az ellenőrzés az alábbi ügyfajtákra terjedt ki: rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális 
segély,  ápolási  díj,  közgyógy  ellátás,  jegyzői  jövedelemvizsgálat,  nyilvántartás  vezetés.  Az 
ellenőrzés  összefoglalását  a kirendeltségvezető csatolta  a Szociális  és Ifjúságvédelmi Bizottság 
munkájáról  készült  beszámolóhoz.  Az  összefoglalás  egybe  tartalmazta  a  Litérre  és  a 
Királyszentistvánra vonatkozó megállapításokat,  ezért  Zavada Mihályné részletesen ismertette a 
Királyszentistvánra vonatkozó részeket, és az azzal kapcsolatos ügyeket (az ügyfelek megnevezése 
nélkül.)  Elmondta,  hogy  a  nyilvántartás  vezetésénél  talált  hiányosságok  (pl.  a  közgyógy 
nyilvántartás nem tartalmazta az ügyfelek állampolgárságát) pótlásra kerültek. 
A beszámoló után kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
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Kőszegi Ferenc polgármester:  
Mivel  kérdés  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  a 
Közép-dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Szociális  és  Gyámhivatala  (a 
továbbiakban:  hivatal)  által  2010.  március  30-án  „A  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4/A. § (2) bekezdése alapján 
folytatott célellenőrzés tapasztalatairól készült beszámolót elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadták a beszámolót,  
és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2010. (VI.23.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és  elfogadta  a  Közép-dunántúli  Regionális  Államigazgatási  Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala (a továbbiakban: hivatal) által 2010. március 30-
án „A szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. 
törvény  (a  továbbiakban:  Szt.)  4/A.  §  (2)  bekezdése  alapján  folytatott 
célellenőrzés tapasztalatairól készült beszámolót.
A  Képviselő-testület  utasítja  a  Körjegyzőséget,  hogy  a  továbbiakban  a 
munkáját az ellenőrzés észrevételeit figyelembe véve folytassa.

Felelős: Harnos László körjegyző
Határidő: azonnal

2.) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSA      

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy a kiadott munkaterv-tervezet az előre ismert, törvény által előírt napirendeket 
tartalmazza.
Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  a  képviselő-testület  2010.  II. 
félévi munkatervét elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazatta a képviselő-testület 2010. II. félévi munkatervét  
elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2010. (VI.23.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, 
és  elfogadta  Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  2010.  II.  félévre  vonatkozó  munkatervét,  jelen 
jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
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3.) DÖNTÉS A TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁRÓL      

Kőszegi Ferenc polgármester:
Évek  óta  támogatja  az  Önkormányzat  a  fiatalok  tanévkezdését.  A költségvetésben  tervezte a 
támogatás nyújtását a Képviselő-testület. A kifizetésre Polgármester úr az alábbi javaslatot tette:
Kifizetési időpont: 2010. augusztus 25.
Pótkifizetés időpontja: 2010. szeptember 22.
Iskolalátogatási igazolás leadásának ideje: 2010. augusztus 17.
Iskolalátogatási igazolás leadásának ideje pótkifizetéshez: 2010. szeptember 17.
Támogatás összege:

Óvodások   5.000,- Ft/fő
Ált. iskolások 10.000,- Ft/fő
Középiskolások 12.000,- Ft/fő
Egyetemisták, főiskolások 15.000,- Ft/fő

2010. szeptember 17-e után iskolalátogatási igazolást nem áll módunkba elfogadni.
A  támogatást  azon  (a  határozat  hozatal  napján,  2010.  június  23-án  Királyszentistvánon 
állandó lakóhellyel rendelkező) óvodás gyermekek után igényelhetik, akik 2010. augusztus 
31. napjáig a 3. életévüket betöltik, illetve a nappali tagozatos iskolák tanulói nyújthatnak be 
iskolalátogatási igazolást. 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha javaslatával egyetértenek.

A  képviselő-testület  tagjai  6  igen  szavazattal  elfogadták  a  tanévkezdési  támogatás  
folyósítására tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2010. (VI.23.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2010.  évi  szociális  segélykeret  terhére  tanévkezdési 
támogatásban részesíti  a községben állandó lakóhellyel  rendelkező,  2010. 
augusztus 31-ig 3. életévüket betöltött óvodásokat, illetve nappali tagozaton 
tanulmányokat folytató tanulókat az alábbiak szerint:

óvodás gyermekek részére   5.000,- Ft
általános iskolás gyermekek részére 10.000,- Ft
középiskolások, ill. érettségi után középfokú
tanulmányokat folytatók részére 12.000,- Ft
főiskolai, egyetemi hallgatóknak 15.000,- Ft

A Képviselő-testület  felkéri  a Körjegyzőt,  hogy a tanévkezdési támogatás 
összegét az előzetesen elkészített lista alapján a Körjegyzőség házipénztárából 
2010. augusztus 25. napján fizesse ki a jogosultak törvényes képviselőjének. 
A pótkifizetésre 2010. szeptember 22-én kerüljön sor.

Az óvodás gyermekek vonatkozásában a beiratkozás tényét igazolni kell. Az 
általános iskolások és középiskolások részéről az iskolalátogatási igazolás, a 
főiskolai hallgatók részéről a hallgatói jogviszony létesítéséről szóló igazolás 
becsatolása szükséges a támogatás kifizetése előtt, legkésőbb szeptember 17-ig, 
ezen időpont után iskolalátogatási igazolásokat nem fogadunk el.

Felelős: Harnos László körjegyző
Határidő: 2010. augusztus 25., ill. 2010. szeptember 22.
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4.) DÖNTÉS ÁRVÍZKÁROSULTAK TÁMOGATÁSÁRÓL      

Kőszegi Ferenc polgármester:
A  Szociális  Bizottság  ülésekor  már  beszéltünk  arról,  hogy  Királyszentistván  Község 
Önkormányzata is támogatni szeretné az árvízkárosultakat. Javasolta, hogy pénzbeni támogatást 
nyújtson az Önkormányzat a Magyar Vöröskereszten, vagy a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül, 
hiszen  a  helybeliek  tudják,  hogy  mire  van  a  leginkább  szükségük.  A  támogatás  mértékét  
50.000,- Ft-ban javasolta megállapítani.
Kérte a képviselő-testület tagjait mondják el véleményüket.

Gelencsér Béla János képviselő:
Javasolta, hogy a Máltai Szeretetszolgálat számlájára utalja az Önkormányzat az 50.000,- Ft-ot.

Kőszegi Ferenc polgármester:
Mivel  egyéb hozzászólás  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék,  ha  egyetértenek  azzal  a  javaslattal,  hogy  az  árvízkárosultak  megsegítésére  
50.000,- Ft-ot utaljon át az Önkormányzat a Máltai Szeretetszolgálat felé.

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták az árvízkárosultak megsegítésére tett  
javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2010. (VI.23.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az árvízkárosultak megsegítésére 50.000,- Ft-ot utal  át  a 
Máltai  Szeretetszolgálat  erre  a  célra  megnyitott,  OTP  Banknál  vezetett 
11784009-20200673. számú számlájára. 

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: 2010. július 23.

5.) LAKOSSÁGI KÉRELEM MEGTÁRGYALÁSA      

Kőszegi Ferenc polgármester:
Ismertette  Nagy  Zoltán  Királyszentistván,  Rózsadomb  u.  9.  szám  alatti  lakos  kérelmét. 
Elmondta, hogy kérdésükre Nagy Zoltán nem kérte kérelme zárt ülésen történő tárgyalását.
Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  nevezett  a  hitelét  már  visszafizette,  ezért  a 
jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom törölhető, a visszavásárlási jog lejárata pedig 
2003. június 25. volt. Javasolta a törlési engedély megadását.

Kérte a képviselő-testület tagjait,  kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal,  hogy Nagy 
Zoltán Királyszentistván,  Rózsadomb u. 9. szám alatti  lakos tulajdonát  képező, 175. hrsz-ú 
ingatlanra  Királyszentistván  Község  Önkormányzata  részére  bejegyzett  jelzálogjog, 
elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog törléséhez hozzájárulnak.

A  képviselő-testület  tagjai  6  igen  szavazattal  elfogadták  Nagy  Zoltán  Királyszentistván,  
Rózsadomb u. 9. szám alatti lakos tulajdonát képező, 175. hrsz-ú ingatlanra Királyszentistván  
Község  Önkormányzata  részére  bejegyzett  jelzálogjog,  elidegenítési  és  terhelési  tilalom,  
valamint visszavásárlási jog törlését és az alábbi határozatot hozták:

5



Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2010. (VI.23.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Nagy  Zoltán  (Királyszentistván,  Rózsadomb u.  9.  szám 
alatti  lakos) tulajdonát képező,  Királyszentistván belterület,  175. hrsz-ú 
ingatlanra bejegyzett:
1. visszavásárlási jog törléséhez (bejegyző hat. száma: 49308/1998.09.28., 

jogosult: Királyszentistván Község Önkormányzata), 
2. jelzálogjog  törléséhez (bejegyző  hat.  száma:  49308/1998.09.28., 

jogosult: Királyszentistván Község Önkormányzata), valamint
3. elidegenítési  és  terhelési  tilalom  törléséhez (bejegyző  hat.  száma: 

49308/1998.09.28., jogosult: Királyszentistván Község Önkormányzata)
hozzájárul.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: 2010. július 23.

6.) VEGYES ÜGYEK      

6/1. A  KIRÁLYSZENTISTVÁNI AUTÓ-MOTOR SPORT EGYESÜLET KÉRELMÉNEK     
MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ferenc polgármester:  
Ismertette  az  Autó-Motor  Sport  Egyesület  kérelmét,  melyben  a  2010.  augusztus  21-én 
lebonyolítandó roncs-derby futam megrendezéséhez kérnek segítséget.

Tánczos Sándor képviselő:  
Elmondta,  hogy  a  derbyt  azért  szervezték  augusztus  21-re,  mert  úgy  gondolták,  ha  az 
önkormányzat támogatná, akkor a Szent István Napokhoz kapcsolódhatna a rendezvény. Mint az 
Autó-Motor  Sport  Egyesület  elnöke,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  támogassák  a 
rendezvény  megszervezését,  illetve  járuljanak  hozzá,  hogy  az  kapcsolódjon  a  Szent  István 
Napokhoz, és felkerülhessen annak a programjába, illetve a Szent István Napi plakátra.

Gelencsér Béla János képviselő:  
Az elmúlt évek során 30.000,- Ft-tal támogatta az Önkormányzat az Egyesületet, javasolta idén is 
megszavazni ezen összeget. A plakátra való felkerülését a programnak ellenezte.

Szujó Zsolt képviselő:  
Véleménye  szerint  kerüljön  fel  a  program a  plakátra,  mivel  egyik  program vonzza  a  másik 
programra is a nézőket.

Tánczos Sándor képviselő:  
A Szent István Napok első két napja kulturális programot nyújtana, harmadik nap pedig sport 
rendezvényt,  mely a királyszentistváni  érdeklődők részére ingyenes lenne.  A program reggel  
9 órától délután 18 óráig tartana. Eddig népszerű volt a környéken a rally, ezért vetették fel, hogy 
kapcsolódjon a Szent István Napokhoz.

6



Diószegi Imola képviselő:  
Támogatja a 30.000,- Ft megszavazását és a plakáton való megjelenést is.

Szujó Zsolt képviselő:  
Véleménye szerint magasabb összeggel is támogathatná az Önkormányzat a rendezvényt.

Tánczos Sándor képviselő:  
A 30.000,- Ft-ot a múlt évben az egyesület működéséhez biztosította a Képviselő-testület. Kérte, 
hogy idén magasabb összeget biztosítson az Önkormányzat.

Kőszegi Ferenc polgármester:  
Megkérdezte Tánczos Sándor urat, milyen összegű támogatásra gondoltak?

Tánczos Sándor képviselő:  
80.000,- Ft-ot reméltek.

Gelencsér Béla János képviselő:  
Nézőpont kérdése, hogy a Szent István Napi műsorba felvételre kerüljön-e a rally. Az összeggel 
kapcsolatban elmondta, hogy a Kulturális Bizottság rendezvényeire általában 50-60 ezer forintot 
biztosít az Önkormányzat. A 80.000,- Ft-ot túlzónak találja, 40.000,- Ft-ot javasol.

Kőszegi Ferenc polgármester:  
50.000,- Ft-tal javasolja támogatni a rally-t, és javasolja felvételét a műsortervbe.

Gelencsér Béla János képviselő:  
Támogatja az 50.000,- Ft-os javaslatot.

Kőszegi Ferenc polgármester:  
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy 
a  2010.  augusztus  21-én  megrendezésre  kerülő  roncs-derby  megrendezését  50.000,-  Ft-tal 
támogassa az Önkormányzat, és az bekerüljön a XVII. Szent István Napok programjába.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot, és  
az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2010. (VI.23.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Királyszentistváni  Autó-Motor  Sport  Egyesületnek 
50.000,-  Ft  támogatást  biztosít  a  2010.  augusztus  21-i  roncs-derby 
megrendezéséhez,  és a  rendezvényt  felveszi  a  XVII.  Szent  István Napok 
programjába.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármester urat, hogy a pénzátadásról a 
megállapodást aláírja. 

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: 2010. július 23.
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6/2. A LEADER KULTÚRPARK KIVITELI TERVEINEK ELKÉSZÍTTETÉSÉRŐL DÖNTÉS  

Kőszegi Ferenc polgármester:  
Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a Leader Kultúrparkra benyújtott pályázaton mintegy  
8,4  millió  Ft-ot  nyert  az  Önkormányzat.  A  Kultúrpakba  tervezett  elemek  építési  engedély 
kötelesek,  az  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges  tervek,  kiviteli  tervek  elkészítését  a  tervező 
240.000,- Ft + ÁFA összegért vállalja.
Mivel a pályázathoz ő készítette a terveket, így a szerzői jogvédelem miatt más tervezővel a kiviteli 
tervek nem  készíttethetők el. Kérte a képviselő-testület tagjait, vitassák meg az árajánlatot.

Szujó Zsolt képviselő:  
Reálisnak találta az ajánlatot.

Kőszegi Ferenc polgármester:  
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha 
egyetértenek azzal a javaslattal, hogy a Római Atelier Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Bt.-t, 
(tervező:  Brosch  István)  bízzuk  meg  a  Leader  Kultúrpark  engedélyezési  és  kiviteli  terveinek 
elkészítésével, 240.000,- Ft + ÁFA díjazásért.

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot  
hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2010. (VI.23.) Kkt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a Római Atelier  Tervező,  Szolgáltató  és  Tanácsadó Bt.-t, 
(tervező:  Brosch  István)  bízza  meg  a  Leader  Kultúrpark  engedélyezési  és 
kiviteli terveinek elkészítésével, 240.000,- Ft + ÁFA díjazásért

A  Képviselő-testület  megbízza  a  Polgármester  urat,  a  munka 
megrendelésével, és a vállalkozói szerződés megkötésével és aláírásával. 

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: 2010. július 23.

6/3. A SZLOVÁKIAI CSEHI KÖZSÉGGEL KÖTÖTT BARÁTSÁGI SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE  

Kőszegi Ferenc polgármester:  
Elmondta,  hogy  2010.  június  18-i  Vilonyai  Napok  alkalmából  került  sor  Csehi  község  és 
Királyszentistván, valamint Vilonya község között az érvényben lévő szerződés megerősítésére.
Kérte a képviselő-testületet, hagy a barátsági szerződést határozatban is erősítsék meg.

Kérte a képviselő-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a barátsági szerződés megerősítésével, 
kézfeltartással jelezzék.

A képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal elfogadták a barátsági szerződés megerősítésére  
tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2010. (VI.23.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát,  hogy  az  1995-ben  elődeink  által  Királyszentistván,  Csehi  és 
Vilonya  között  létrejött  barátsági  és  testvér-települési  kapcsolatot 
megerősíti, azt tovább ápolja.

Ezen partneri kapcsolat keretén belül kötelezettséget vállal az egymás között 
kialakult baráti viszony megőrzése és annak további elmélyítése érdekében. 
Minden  kapcsolatok  alapja  továbbra  is  legyen  a  három község  családjai 
közötti személyes barátság.

Önkormányzatunk  a  kultúra,  az  oktatás,  a  sport  és  a  művészet  területén 
továbbra is együtt kíván működni Csehi és Vilonya községekkel, valamint 
támogatja a kapcsolatok kialakítását az egyházak között.

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
meggyőződése, hogy Csehi, Királyszentistván és Vilonya partneri viszonya 
erősíti az anyaországi, és a trianoni határokon túl rekedt magyarok soha el 
nem szakítható kapcsolatát, ugyanakkor ez a kapcsolat elősegítheti a szlovák 
és a magyar nép barátságát.

Felelős: Kőszegi Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést  
1715 órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ferenc Harnos László
  polgármester    körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Gálóczy Elemér  Gelencsér Béla János
  képviselő          képviselő
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