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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2012. január 18-án 
tartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Kőszegi Ilona polgármester

Diószegi Imola Katalin képviselő

Kőszegi Míra képviselő

Tánczos Sándor képviselő

Bencze Éva körjegyző

Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1830 órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester 
Köszöntötte  a  megjelent  képviselő  hölgyeket  és  urakat,  Bencze  Éva körjegyzőt,  valamint 
Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt.

Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből 4 fő jelen van.

Napirendre a meghívóval megegyezően tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. A Leader pályázaton való részvételhez új határozat meghozatala 

2. A térfigyelő-kamera rendszer kiépítéséhez kiegészítés

3. Vegyes ügyek

A  jegyzőkönyv  vezetőjének  Zavada  Mihályné  kirendeltség-vezetőt,  hitelesítőknek  pedig 
Diószegi Imola és Kőszegi Míra képviselőket javasolta.
Kérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  amennyiben  egyetértenek  a  javasolt  napirendi 
pontokkal, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.

A képviselő-testület  4 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a  
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét. 

Kőszegi Ilona polgármester 
Javasolta, hogy a második napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. Kérte a 
Képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a zárt ülésre tett javaslattal.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a zárt ülésre tett javaslatot.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a 
jegyzőkönyv elkészülte és hitelesítése után törlésre kerül.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A LEADER PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ ÚJ HATÁROZAT MEGHOZATALA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta,  hogy  Királyszentistván  Község  Képviselő-testülete  49/2011.  (X.25.)  számú 
határozatával döntött arról, hogy a XX. Szent István Napokat Leader szellemiségben kívánja 
megrendezni, és erre pályázatot nyújt be. 
Az Irányító Hatóság hiánypótlásra szólította fel az Önkormányzatot, és újra meg kell hozni a 
pályázaton való részt vételről a határozatot,  melynek tartalmaznia kell  azt  is,  hogy sikeres 
pályázat esetén a rendezvény megvalósításra kerül.
Fentiek alapján kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az 
új határozat meghozatalával.

A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot  
hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (I.18.) KKt. határozat

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  arról 
határozott, hogy a 2012. augusztus hónapban megrendezésre kerülő XX. 
Szent  István  Napok  rendezvénysorozat  a  település  életében  kiemelt 
jelentőséggel  bír,  ezért  annak  LEADER  szellemiségben  történő 
megrendezését támogatja, és nyertes pályázat esetén azt megvalósítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, „A XX. Szent István Nap  
–  Királyszentistváni  Falunap”  című  LEADER  szellemiségű  pályázat 
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételével.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. január 27.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a rendkívüli nyílt 
testületi ülést 1835 órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ilona Bencze Éva
 polgármester körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola  Kőszegi Míra 
 Képviselő      képviselő
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