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1.

NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jelen vannak:

Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011. június 1-én
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.
Kőszegi Ilona
Mészáros Lajos
Diószegi Imola Katalin
Kőszegi Míra
Tánczos Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Bencze Éva
Zavada Mihályné
Szalai Attila

körjegyző
kir.vezető, jkv.-vezető
Bendola Családsegítő

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1700 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ilona polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urakat, Szalai Attila urat a Bendola
Családsegítő Szolgálat szakmai vezetőjét, Bencze Éva körjegyző asszonyt, Zavada Mihályné
kirendeltség-vezetőt, és az ÖBÖL TV munkatársait, valamint azon királyszentistváni
polgárokat, akik megtisztelték jelenlétükkel az ülést.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 jelen van.
A napirendre a meghívóval megegyezően tett javaslatot.
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek pedig
Diószegi Imola és Tánczos Sándor képviselőket javasolta.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e a napirenddel kapcsolatban észrevételük.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Vegyes ügyek keretében, három témát érintően szeretne zárt ülésen felszólalni, mivel a
testületi munkával kapcsolatos kritikai észrevételeket szeretne tenni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Melyek ezek a témakörök?
Mészáros Lajos alpolgármester:
1.
Önkormányzati kommunikáció
2.
Költségvetés
3.
Ciklusprogram
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a 2010. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
2. Beszámoló a 2010. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
3. A Református Egyház támogatási kérelmének megtárgyalása
4. A Királyszentistván Autó-Motor Sport SE kérelmének megtárgyalása
5. Eszközbeszerzésre beérkezett árajánlatok megtárgyalása
6. Vegyes ügyek
6/1 Mészáros Lajos alpolgármester úr felvetései
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Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a kibővített 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 az 5-ös és 6-os 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 három témában tájékoztatta a képviselő-testületet:
1.) A márciusi testületi ülésen a VKTT Társulási Megállapodással kapcsolatban hozott
határozatról a jegyzőkönyvkivonat megküldésre került a Társulás felé.
2.) A Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé a támogatási szerződés aláírása után a
10.000,- Ft átutalásra került.
3.) A Balatonfűzfői Tűzoltóság eszközbeszerzésének támogatására a szerződést aláírásra
postázásra került, visszaérkezése után a pénzt átutalásáról gondoskodni fogunk.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

BESZÁMOLÓ

A 2010. ÉVBEN VÉGZETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL (BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT)

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy a beszámolót minden képviselő megkapta. Megkérdezte Szalai Attilát, a
Bendola Családsegítő Szolgálat szakmai vezetőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Szalai Attila:
Nem kívánta szóban kiegészíteni a beszámolót.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételüket, vagy javaslataikat.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Szerencsére viszonylag „elenyésző” problémás esetben kellett a múlt évben eljárnia a Bendola
Családsegítő Szolgálatnak. Köszöni a település érdekében kifejtett tevékenységüket.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerint a 2010. évben végzett
családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a 2010. évben végzett családsegítő és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011. (VI.01.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint elfogadta a 2010. évben
végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült
beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal

Szalai Attila 1713 órakor távozott.
2.

BESZÁMOLÓ

A 2010. ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:
A beszámolót minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt,
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánta szóban kiegészíteni a beszámolót.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételüket, vagy javaslataikat.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Bár csak 2010. utolsó hónapjaitól kísérte figyelemmel a munkát, a beszámolóból kitűnik,
hogy az önkormányzat a lehetőségei figyelembevételével igyekszik támogatni minden
érintettet. Az a kérése, hogy a jövőben is kiemelt figyelemmel kezelje a képviselő-testület a
gyermekek támogatását.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerint a 2010. évben végzett
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a 2010. évben végzett gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2011. (VI.01.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerint elfogadta a 2010. évben
végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült
beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal
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3.

A REFORMÁTUS

EGYHÁZ TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
A kérelem levelet minden képviselő megkapta. A költségvetésben 80.000,- Ft összeg került
elkülönítésre a Református Egyház támogatására. Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják
el véleményüket.
Diószegi Imola képviselő:
Kéri, hogy a kapott összeggel számoljon el a Királyszentistváni Református Egyház.
Bencze Éva körjegyző:
A megállapodásban is mindig rögzítik, hogy el kell számolni a kapott pénzzel.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal,
hogy a Királyszentistváni Református Egyházat 80.000,- Ft-tal támogassa a képviselő-testület.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Királyszentistváni Református
Egyház támogatására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2011. (VI.01.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Királyszentistváni Református Egyház támogatási
kérelmét, és úgy határozott, hogy 2011. évben 80.000,- Ft-tal támogatja
kérelmezőt.
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert a megállapodás
megkötésével, és felkéri a Körjegyző Asszonyt, hogy a megállapodás
megkötése után az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

4.

Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
2011. július 31.

A KIRÁLYSZENTISTVÁNI AUTÓ-MOTOR SPORT SE

KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
A kérelem másolatát minden képviselő megkapta. Tájékoztatásul elmondta, hogy a volt
konditeremben található eszközök már elavultak, és eléggé elhasználtak, ezért szeretné
leselejteztetni őket. Ehhez először is szakértői véleményt kell kérni arról, hogy a felújításuk
gazdaságosan megoldható-e. Amennyiben nem, akkor javasolni fogja a selejtezésüket, és
selejtezés után történő értékesítésüket. Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el
véleményüket.
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Diószegi Imola képviselő:
Véleménye szerint csak úgy lehet bérbe adni a konditermet, ha a bérbe vevő Működési
Szabályzatot hoz létre, és azt bemutatja az önkormányzat felé. Ennek tartalmaznia kell, hogy
milyen gépeket szeretne működtetni, milyen nyitva tartással, milyen felügyelettel, illetve a
felelősök megnevezését.
Fentieken kívül kifejezte azon aggályát, hogy a jövőben hogyan fogják megoldani az
önkormányzathoz messziről érkező vendégek autóbusz sofőrjének a tisztálkodását, mivel
eddig erre a konditerem zuhanyzójában volt lehetőség.
Tánczos Sándor képviselő:
Már régóta szeretné elérni, hogy a konditerem újra működjön. Mint az Autó Motor Sport
Egyesület vezetője nehezményezte, hogy nem mondták már előbb neki, hogy Működési
Szabályzat kellene, készített volna egyet.
Már három éve nem működik a konditerem, most lenne, aki felelősen működtetné.
Diószegi Imola képviselő:
Javasolta, hogy üres termet adjon bérbe az önkormányzat, mert ha eszközökkel együtt adják
ki a termet, akkor felelősséggel tartoznak az eszközök szabványosságáért is.
Kőszegi Ilona polgármester:
Megadta a szót a jelenlévő Gelencsér Béla János királyszentistváni polgárnak.
Gelencsér Béla János:
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a konditerem fenntartása nem kötelező feladata az
önkormányzatnak.
Véleménye szerint először arról kell szavazni, ha már szavaznak, hogy az önkormányzati
helyiséget bérbe adja-e az önkormányzat. Ha erre igen a válasz, akkor a helyiséget olyan célra
lehet csak bérbe adni, melyre rendelkezik a bérbe vevő a tevékenység folytatásához szükséges
szakhatósági engedélyekkel (ÁNTSZ, tűzoltóság, stb.)
Előreláthatólag a kormány a közeljövőben meg fogja változtatni a közigazgatás teljes
szerkezetét, gazdálkodását, és szerinte ilyen körülmények között felelőtlenség az
önkormányzati vagyonról dönteni, el kellene napolni a kérdést.
Kőszegi Míra képviselő:
Nem akarja megakadályozni, hogy egészséges életmódot folytassanak a fiatalok, de
véleménye szerint a helyiség túl kicsi, nem alkalmas erre a funkcióra.
Tánczos Sándor képviselő:
Szeretné megtudni, hogy hol vannak jelenleg az eszközök.
Kőszegi Ilona polgármester:
Amikor a konditerem működőképes volt, volt benn egy haspad, egy összkombinációs gép,
illetve egy szobakerékpár. A szoba kerékpár a raktárban van, mert teljesen használhatatlan, a
kormányát elgörbítették, pedáljait letörték, az összkombinációs gépet pedig egy hónapja
szállították el a királyszentistváni fiatalok, hogy megpróbálják működő képessé tenni. Ami
még használható állapotban van az a hasfal, és a bordásfal, a többi eszköz használhatatlan.
Bencze Éva körjegyző:
Egy üres helyiség bérbeadásáról a testület dönthet, amennyiben azonban olyan tevékenységre
szeretnék a helyiséget kivenni, ami nem önkormányzati alaptevékenység, abban az esetben
egyeztetni kellene az építész kollégával, hogy építésügyi hatósági szempontból az adott
helyiség alkalmas-e az adott célra, és át kell minősíttetni.
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Az egyesületnek ahhoz, hogy a konditermet üzemeltethesse egy üzemeltetési engedélyt kell
majd kikérnie, ezt körbe kell járni, hogy milyen szakhatósági engedélyek szükségesek az
engedélyhez. Amennyiben minden rendben van, akkor még ragaszkodik ahhoz is, hogy a
jelenlegi eszközöket megfelelő szakemberekkel felül kell vizsgáltatni, szabványossági
vizsgálatot kell végeztetni rajtuk. Véleménye szerint ha minden előzőekben elhangzott
rendben van, akkor lehet visszatérni a bérbeadásra.
Tánczos Sándor képviselő:
Nehezményezte, hogy a testület akadályokat gördít a konditerem mielőbbi üzemeltetése elé,
holott a kampányban a fiatalok támogatását mindenki célul tűzte ki. Szerinte ha van helyiség
és eszközök, akkor azt használni kell.
Véleményi szerint a bérlő (üzemeltető felelős az eszközök állapotáért).
Bencze Éva körjegyző:
Amíg a szakhatósági engedélyek, illetve az eszközökre a szabványossági vizsgálat nincs meg,
nem írja alá a bérleti szerződést, mivel ő nem szakember, és nem tudja megítélni, hogy az
eszközök milyen állapotban vannak, alkalmasak-e a kondizásra.
Kőszegi Ilona polgármester:
Javasolta, hogy most ne döntsön a testület. Amennyiben az egyesület beszerezte a szükséges
szakhatósági engedélyeket, illetve az eszközök szabványossági vizsgálata megtörtént, a
képviselő-testület újra tárgyalja meg a kérelmet.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a javaslattal.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében támogatták a döntés
elnapolását.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1738 órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola
képviselő

Tánczos Sándor
képviselő
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