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40 fő királyszentistváni lakos
a Körjegyzőség dolgozói
Az ünnepélyes alakuló ülés napirendje:
1. A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatója a választás végleges eredményéről
2. A megválasztott képviselők és polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása
3. Polgármesteri program ismertetése
Az ünnepélyes alakuló ülést Tánczos Sándor Ferenc korelnök vezette. A Himnusz közös
eléneklése után az ülést megnyitotta.
Tánczos Sándor Ferenc korelnök:
Köszöntötte az alakuló ülésen megjelent királyszentistváni lakosokat, Szedlák Attila
polgármester urat, Bencze Éva korjegyző asszonyt és a körjegyzőség dolgozóit.
Felkérte Molnár Elemérnét, a helyi választási bizottság elnökét, ismertesse a 2010. október 3.
napján tartott helyhatósági választás végleges eredményeit.
Molnár Elemérné HVB elnök:
A következők szerint tájékoztatta a megjelenteket:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
2010. október 3-án önkormányzati képviselő és polgármester választásra került sor. A
választás községünkben rendben lezajlott, a 387 választásra jogosult helyi lakos közül 243 fő
(62,8 %) járult a szavazó urnákhoz.
Mielőtt ismertetném a választás eredményét, engedelmükkel magam és községünk lakói
nevében szeretném megköszönni a volt polgármester és képviselő-testület minden tagjának a
faluért, a mi kis közösségünkért végzett munkáját.
Hölgyeim és Uraim!
Szeretném ismertetni a választás eredményeit. Amint az Önök is tudják független
polgármester jelöltként 4 fő indult a választáson:
- Dömsödiné György Hajnalka 16 érvényes szavazatot,
- Gelencsér Béla János 35 érvényes szavazatot,
- Kőszegi Ilona 113 érvényes szavazatot,
- Tánczos Sándor Ferenc 75 érvényes szavazatot kapott.
A leadott 243 szavazatból az érvénytelen szavazatok száma 4 db volt. A polgármester jelöltek
közül a legtöbb szavazatot Kőszegi Ilona kapta, ezzel megnyerte a polgármester választást.
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Önkormányzati képviselő jelöltként 10 fő indult. A leadott 243 szavazólap közül 11
érvénytelen volt. Szeretném ismertetni a független jelöltek nevét, és az elért érvényes
szavazatok számát:
- Bacsó Győző András 49 érvényes szavazatot,
- Bognár Imre 38,
- Borka László József 75,
- Diószegi Imola Katalin 149,
- Kőszegi Míra 142,
- Mészáros Lajos 97,
- Pöttendi István 35,
- Soós József 15,
- Tánczos Sándor Ferenc 99, és
- Zapletál Zoltán 75 érvényes szavazatot kapott.
A négy legtöbb szavazatot elért képviselő-jelölt lett a képviselő testület tagja, név szerint:
- Diószegi Imola Katalin (149)
- Kőszegi Míra (142)
- Tánczos Sándor (99) és
- Mészáros Lajos (97).”
Tánczos Sándor Ferenc korelnök:
Megköszönte a tájékoztatást, és felkérte a helyi választási bizottság elnökét az új képviselők
eskü szövegének előmondására, és a megbízó levelek átadására.
Molnár Elemérné HVB elnök:
Felkérte a jelenlévőket álljanak fel az eskütétel idejére, és megkérte a mandátumot kapott
képviselőket, mondják utána az eskü szövegét.
A képviselők letették az esküt.
Tánczos Sándor Ferenc korelnök:
Felkérte az új polgármester asszonyt, hogy a testület előtt tegye le az esküt, és mondja utána
az eskü szövegét.
Kőszegi Ilona polgármester letette az esküt.
Molnár Elemérné HVB elnök:
Felkérte az esküt tett képviselőket és polgármestert, írják alá az eskütételi okmányokat, majd
az aláírást követően átadta a megbízóleveleket, és a maga, valamint a Választási Bizottság
nevében jó egészséget, erőt, türelmet és sok sikert kívánt a képviselők és a polgármester
munkájához.
Átadta a szót Kőszegi Ferenc leköszönő polgármesternek.
Kőszegi Ferenc leköszönő polgármester:
Megköszönte képviselő-társainak az előző ciklusban kifejtett lelkiismeretes, áldozatos
munkáját, és köszönetképpen egy emléklapot nyújtott át nekik.
Bencze Éva körjegyző:
Köszönetet mondott Kőszegi Ferenc leköszönő polgármesternek az előző ciklusban kifejtett
lelkiismeretes, odaadó munkájáért, azért, hogy mindig segítőkészen támogatta a képviselőtestület és a körjegyzőség munkáját, és egy emléklapot nyújtott át a polgármester úrnak.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Ismertette polgármesteri programját, az alábbiak szerint:
„Tisztelt képviselő-társaim, tisztelt királyszentistváni polgárok!
Szeretném megköszönni, hogy bizalmat szavaztak nekem, és igyekszem úgy dolgozni, hogy
elégedettek legyenek munkámmal.
Polgármesteri programom összeállításánál egy állampolgár-barát önkormányzat létrehozását
tartottam szem előtt, melyben természetesen helyet kell, hogy kapjon a lakosság
életkörülményeinek javítására irányuló törekvés, településünk fejlesztése, arculatának
javítása, az ésszerű és takarékos gazdálkodással párhuzamosan.
Nyitott állampolgárbarát önkormányzat akkor valósítható meg, ha a lakosság tájékoztatása
minél szélesebb körben megvalósul. Ezért fejleszteni kell Királyszentistván honlapját, illetve
szükségesnek tartom az Önkormányzati Hírek ismételt megjelentetését.
A szociális és az egészségügyi helyzet megtartása és erősítése programtervem második
alappillére.
Szociális téren továbbra is szeretném megtartani a lakossági csatona-szolgáltatói díj, valamint
2011. évtől a kommunális hulladékszállítás költségeinek támogatását. Felül kell vizsgálni, és
az infláció mértékével emelni a nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi támogatását,
valamint a tanévkezdési támogatást is növelni kell. Fontosnak tartom a felsőoktatási
intézményekben továbbtanulók támogatását a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül.
Az egészségügyi ellátás magasabb színvonalon történő biztosításához szükségesnek tartom,
az orvosi rendelőbe egy életmentő készülék, és egy korszerű EKG készülék beszerzését.
Meg kell szervezni a falugondnoki szolgálatot, mellyel több, lakosságot szolgáló feladatot
tudnánk megoldani (pl. házi segítségnyújtás, betegszállítás, gyógyszerek megvásárlása, stb.)
A kulturális helyzet javítása és a fiatalok bevonása a falu mindennapi életébe
programtervem harmadik alappillére.
A Faluház feladatait újra kell gondolni, és olyan közösségi házzá kell alakítani, amelyben a
település minden korosztálya megtalálja a helyét, és jól érzi magát.
A fiatalok közösségi terének minél szélesebb biztosítása a célom, nemcsak a Faluházban,
hanem azon kívül is. Tovább kell fejleszteni a játszóteret, mely egy kulturális és sport park
részévé válna, ahol aszfaltozott teret kell kialakítani, ami kézilabda, kosárlabda és röplabda
pályaként működhetne.
Fontos a már-már hagyománnyá vált települési rendezvények megtartása, valamint a
nemzetközi kapcsolatok ápolása, fejlesztése.
Nem elhanyagolandó feladat a közbiztonság javítása és a vagyonbiztonság megteremtése
sem. Ennek érdekében támogatni kell a helyi Polgárőrség szervezetét, valamint központi
helyeken térfigyelő kamerákat kell felszerelni kihasználva a pályázat adta lehetőségeket.
A falufejlesztés és környezetvédelem programtervem negyedik alappillére.
Fontosnak tartom járdáink, és az azokat szegélyező vízelvezető árkok állapotának folyamatos
javítását, a szükséges helyeken vízelnyelő rácsok elhelyezését.
Szeretném a „Tiszta udvar – rendes ház” mozgalmat elindítani. Ezzel párhuzamosan a
lakossággal összefogva kellene megoldani a közterek virágosítását és fásítását is, a zöld
területek növelése érdekében.
Az elmúlt időszakban, a nagymennyiségben lehullott csapadék rámutatott arra, hogy
mennyire védtelenek vagyunk a hirtelen bekövetkező belvízzel, árvízzel szemben. Meg kell
oldani szakemberek bevonásával a Széchenyi utca árvízvédelmét.
Értékeink állagának megóvása szintén fontos feladat lesz. (Faluház felújítása, ravatalozó belső
tatarozása, templom és műemlék jellegű épületek felújításának támogatása stb.)
Településünk rendezési tervének megfelelően új építési telkeket kell kialakítani a helyi
fiatalok otthonteremtése céljából, és a környékből itt letelepülni szándékozóknak.
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Ezen tervek megvalósításához mindenkire szükség lesz, és nem fog menni máról holnapra,
de a közösség és összefogás, a jóakarat és tenni akarás meg fogja hozni munkánk
gyümölcsét!
Kérem Önöket, hogy tevékenyen vegyenek részt munkánkban, és észrevételeikkel,
ötleteikkel, a programokon, rendezvényeken való személyes részt vételükkel támogassák
Királyszentistván további fejlődését.”
A polgármesteri program ismertetése után Kőszegi Ilona polgármester megköszönte az
alakuló ülésen megjelent vendégeknek a részt vételt, és az alakuló ülést felfüggesztette.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülést 2010. október 20-án 17 órakor folytatják, melyről a
lakosságot külön is értesítik.
Az ülés befejezéseként a jelen lévők elénekelték a Szózatot.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző
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