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

AUGUSZTUS

18.

NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2010. augusztus 18-án
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak:

Kőszegi Ferenc
Diószegi Imola
Gálóczy Elemér
Gelencsér Béla János
Tánczos Sándor

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

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, Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, a
körjegyző úr megbízottját, 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 5fő jelen van. Szujó
Zsolt képviselő úr jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.
Elmondta, hogy a vegyes ügyekben 4 napirendi pontot javasol tágyalni. Napirendre az alábbi
javaslatot tette:
Napirendi javaslat:
1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2. Vegyes ügyek
2/1. A 2010. évi munkaterv módosítása
2/2. A körjegyző úr búcsúztatása
2/3. Játszótér körüli fűnyírás megrendelése
2/4. Augusztus 20-i program megbeszélése
Polgármester úr megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e más napirendi javaslatuk.
Tánczos Sándor képviselő:
Kérte, hogy napirend előtt adja meg neki a szót a polgármester úr.
Kőszegi Ferenc polgármester:
A napirend fontossága miatt a vegyes ügyekben, az augusztus 20-i megbeszélés előtt ad szót
Tánczos Sándor képviselő úrnak, így a napirend 2/4-es pontja az ő felszólalása, míg a 2/5.
pontja az augusztus 20-i program megbeszélése lesz.
Polgármester Úr a jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt,
hitelesítőknek Tánczos Sándor és Gelencsér Béla János képviselőket javasolta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a napirendi javaslattal,
valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.
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A képviselő-testület 5 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.

N APIREND
1.)

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

TÁRGYALÁSA

TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA

Kőszegi Ferenc polgármester:
Átadta a szót Zavada Mihályné kirendeltségvezetőnek, a jegyző úr képviselőjének.
Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
Megköszönte az előző bizottság tagjainak az eddigiekben végzett kifogástalan munkájukat.
Elmondta, hogy az 1997. évi C. tv. 23. §. (2) bekezdése rendelkezik a Helyi Választási
Bizottságok megválasztásáról. Olyan személyeket kerestek a Bizottság tagjainak, akik
köztiszteletben állnak. A jegyző úr javaslata az előző bizottság tagjaira esett, mivel
munkájukat mindig pontosan, precízen, a jogszabályoknak megfelelően látták el.
Megkeresésünkre – egy fő kivételével – mindegyikük úgy nyilatkozott, hogy továbbra is
szívesen vállalnák ezt a nehéz, de megtisztelő feladatot. Ezen kívül nyilatkoztak arról is, hogy
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn velük szemben.
Fentiek alapján – az előterjesztés szerint – a Helyi Választási Bizottság tagjaira az alábbi
javaslatot tesszük:
A Helyi Választási Bizottság tagjának javasoljuk
1.
Molnár Elemérné
Királyszentistván, Fő u. 35.
2.
Viaszné Libik Adrienne
Királyszentistván, Kossuth u. 14.
3.
Szabó Lajos
Királyszentistván, Dózsa u. 11.
4.
Nagy Lászlóné
Királyszentistván, Dózsa u. 7.
5.
Cserna János
Királyszentistván, Dózsa u. 25.
szám alatti lakosokat.
A Helyi Választási Bizottság póttagjának javasoljuk
1.
Mórocz János
Királyszentistván, Kossuth u. 18.
2.
Rédl Józsefné
Királyszentistván, Fő u. 42.
szám alatti lakosokat.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást, és megkérdezte a képviselő-testület tagjait, vannak-e más
jelöltjeik, vagy kifogásuk valamely jelölttel kapcsolatban.
Mivel új jelölt és kifogás nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha a Helyi Választási Bizottság tagjaira és póttagjaira tett javaslatot elfogadják.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Helyi Választási Bizottság tagjaira
és póttagjaira tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
50/2010. (VIII.18.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztotta
a Helyi Választási Bizottság tagjait, melyek a következők:
A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Molnár Elemérné
Viaszné Libik Adrienne
Szabó Lajos
Nagy Lászlóné
Cserna János

Királyszentistván, Fő u. 35.
Királyszentistván, Kossuth u. 14.
Királyszentistván, Dózsa u. 11.
Királyszentistván, Dózsa u. 7.
Királyszentistván, Dózsa u. 25.

A Helyi Választási bizottság póttagjai:
Mórocz János
Királyszentistván, Kossuth u. 18.
Rédl Józsefné
Királyszentistván, Fő u. 42.
A Képviselő-testület megbízza a Körjegyző urat – a Helyi Választási Iroda
vezetőjét – , hogy döntéséről az érintetteket értesítse, és a Helyi Választási
Bizottság alakuló ülését hívja össze.
Felelős:
Határidő:

Harnos László körjegyző, HVI vezető
2010. augusztus 20.

2.)

VEGYES

2/1.)

A 2010. ÉVI MUNKATERV MÓDOSÍTÁSA

ÜGYEK

Kőszegi Ferenc polgármester:
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a jegyző úr azzal a kéréssel fordult felé, hogy a
2010. szeptember 15. napjára tervezett testületi ülés időpontját 2010. szeptember 8-ra
módosítsa a testület. Ennek oka, hogy Litéren Szedlák Attila polgármester úr, országgyűlési
képviselő úr programja miatt a testületi ülést csak szeptember 15-én tudják tartani, és így egybe
esne a két testületi ülés.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a 2010.
szeptember 15. napjára tervezett testületi ülés időpontját 2010. szeptember 8-ra módosítsák.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2010. (VIII.18.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosította
munkatervét, az alábbiak szerint:
A 2010. szeptember 15. napjára tervezett testületi ülés időpontja 2010.
szeptember 8. napjára módosul.
A képviselő-testület megbízza a Körjegyző urat, hogy a testületi ülés
előkészítésében résztvevő köztisztviselőket a változásról értesítse.
Felelős:
Határidő:

Harnos László körjegyző, HVI vezető
2010. szeptember 8.
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2/2.)

A KÖRJEGYZŐ ÚR BÚCSÚZTATÁSA

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy a körjegyző úr 2010. szeptember 10-én (pénteken) szeretne elbúcsúzni a
testületektől és a kollégáktól, egy kis vendéglátás keretében, melyre ezúton szeretettel hívja és várja
a képviselő-testület tagjait.
Polgármester úr javasolta, hogy nyugdíjba vonulása alkalmából valamilyen ajándékkal lepjék meg a
körjegyző urat. Az ajándék értékét maximum 70.000,- Ft-ban javasolta megállapítani. Kérte a
képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a körjegyző urat
megajándékozzák nyugdíjba vonulása alkalmából, és az ajándék összege maximum 70.000,- Ft
legyen.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2010. (VIII.18.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy nyugdíjba vonulása alkalmából megajándékozza a körjegyző urat,
maximum 70.000,- Ft értékű ajándékkal.
Felelős:
Határidő:
2/3.)

Kőszegi Ferenc polgármester
2010. szeptember 16.

JÁTSZÓTÉR KÖRÜLI FŰNYÍRÁS MEGRENDELÉSE

Kőszegi Ferenc polgármester:
Elmondta, hogy a játszótér körül nagyon megnőtt a fű, és sok benne a parlagfű is, ezért mielőbb le
kell vágni, amire az önkormányzatnak nincs kapacitása. Takács János vilonyai vállalkozó 46.000,- Ft
+ ÁFA összegért vállalná a mintegy 15.000 m2-nyi területen a fűnyírást.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy Takács János
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2010. (VIII.18.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Takács János (Vilonya, Újtelep u. 46.) vállalkozótól
megrendeli a játszótér környékén található mintegy 15.000 m2 terület
kaszálását 46.000,- Ft + ÁFA összegért.
A képviselő-testület
megrendelésével.
Felelős:
Határidő:

megbízza

a

Polgármester

urat

a

munka

Kőszegi Ferenc polgármester
2010. augusztus 23.

1625 perckor megérkeztek a Kulturális Bizottság kültagjai, illetve a meghívott polgárőrök.
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2/4.)

TÁNCZOS SÁNDOR FELSZÓLALÁSA

Kőszegi Ferenc polgármester:
Megadta Tánczos Sándor képviselő úrnak a szót.
Tánczos Sándor képviselő:
Megköszönte a lehetőséget, és közölte, hogy meggondolta magát, és nem kíván élni a
lehetőséggel.
2/5.)

AZ AUGUSZTUS 20-I PROGRAM MEGBESZÉLÉSE

Kőszegi Ferenc polgármester:
Átadta a szót Diószegi Imola képviselő-asszonynak, a rendezvény főszervezőjének.
Diószegi Imola képviselő:
Elmondta, hogy a XVII. Szent István Napok minden fellépőjével újra egyeztette az
időpontokat.
A színpad felállítására augusztus 19-én délelőtt kerül sor. A mobil WC-k már felállításra
kerültek, a fellépők öltözőjeként szolgáló sátor felállítását szintén 19-én délelőttre tervezik.
Tánczos Sándor az augusztus 21-i rally előkészítésével kapcsolatos feladati miatt 16 30
órakor távozott.
Kőszegi Ferenc polgármester:
A jelen lévő polgárőrökkel és bizottsági kültagokkal konkretizálták, hogy kinek, mikor, mi lesz
a feladata. Megbeszélték a tüzijáték helyének előkészítését és locsolását, a hangosítási
feladatokat, a felvonulás biztosításának menetét, a világítás üzemeltetését, és tüzijáték utáni
leszerelését, a locsolóvíz biztosítását rendkívüli esetre, majd az ünnepség utáni sátorbontási
feladatokat.
Kőszegi Ferenc polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1645 órakor bezárta.
K.m.f.
Kőszegi Ferenc
polgármester
Olvasta:

Zavada Mihályné
a körjegyző megbízottja
Harnos László
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:
Diószegi Imola
képviselő

Gálóczy Elemér
képviselő
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