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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2012. május 22-én 
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről. 

Jelen vannak: Kőszegi Ilona polgármester
Mészáros Lajos alpolgármester
Diószegi Imola Katalin képviselő
Kőszegi Míra képviselő
Tánczos Sándor képviselő

Bencze Éva körjegyző
Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető
Szalai Attila Bendola Családsegítő Szolgálat

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1700 órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester 
Köszöntötte  a  megjelent  képviselő  hölgyeket  és  urakat,  Bencze  Éva  körjegyző  asszonyt, 
Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, Szalai Attila szakmai vezetőt, valamint az ÖBÖL TV 
munkatársait. 
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van. 
A  napirendre  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokon  kívül  még  egy  pontot  javasolt 
felvenni: 
Napirendi javaslat:

1. Beszámoló  a  2011.  évben  végzett  családsegítő  és  gyermekvédelmi  feladatok 
ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)

2. Beszámoló  a  2011.  évben  végzett  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok 
ellátásáról

3. A  Bakonykarszt  Zrt-vel  viziközmű  szolgáltatásra  kötött  üzemeltetési  szerződés 
módosítása

4. A Római Katolikus Egyház kérelmének megtárgyalása

5. Világnézetileg semleges oktatás biztosítása

6. Az aszfaltozott focipálya kialakítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása

7. Kültéri ping-pong asztalra beérkezett árajánlat megtárgyalása

8. Irattározási munkálatokra fedezet biztosítása

9. Vegyes ügyek

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Mészáros 
Lajos alpolgármester urat és Tánczos Sándor képviselő urat javasolta.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e a napirenddel kapcsolatban észrevételük.

Kérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  amennyiben  egyetértenek  a  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. 
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Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a 
jegyzőkönyv elkészülte és hitelesítése után törlésre kerül.

Polgármester asszony a napirend előtt 4 témában tájékoztatta a képviselő-testületet: 
1.) Tájékoztatta  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  033/3.  hrsz-ú  önkormányzati 

ingatlannal  kapcsolatos  Földhivatali  ügyintézés  folyamatban  van,  az  eljárás 
megindításra került.

2.) A  Fő  utcai  szennyvízcsatorna-hálózatra  történő  rákötéshez  a  bekötőcsonk 
süllyesztését  a  Bakonykarszt  Zrt.  szakemberei  elvégezték,  még  a  bitumenezési 
munkálatok vannak hátra.

3.) A Szent István Park padozatának felújítási munkáira kiadott egységes költségvetés 
szerint még egyetlen ajánlat sem érkezett be.

4.) Elmondta, hogy megkereste Balatonfűzfő Város Önkormányzatát és kérte, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan idén is járuljanak hozzá ahhoz, hogy a királyszentistváni 
lakosok csatlakozhassanak az  Öböl-kártya  rendszerhez.  Balatonfűzfő  képviselő-
testülete a kérelmet a mai ülésén fogja tárgyalni.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. BESZÁMOLÓ A 2011.  ÉVBEN VÉGZETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKVÉDELMI     
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL (BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT)      

Kőszegi Ilona polgármester:
A  beszámolót  minden  képviselő  megkapta.  Megkérdezem  Szalai  Attila  szakmai  vezetőt, 
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Szalai Attila szakmai vezető:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel  kérdés,  észrevétel  nem  érkezett,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék,  ha  elfogadják  a  2011.  évben  végzett  családsegítő  és  gyermekvédelmi  feladatok 
ellátásáról készült beszámolót.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012.  (V.22.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta,  és jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete  szerint elfogadta a 
2011. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal
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Diószegi Imola képviselő:
Elmondta, hogy nagyon pozitív visszajelzést kapott egy olyan szülőtől, akinek a gyermekét 
Szalai Attila gondozza, ezért ezúton is szeretné megköszönni a munkáját.

Szalai Attila szakmai vezető megköszönte a dicsérő szavakat, és 1715 órakor távozott.

2. BESZÁMOLÓ A 2011.  ÉVBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI ÉS     
GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  

Kőszegi Ilona polgármester:
A beszámolót minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy mint a beszámolóból is kiderül, 
Királyszentistván  Önkormányzata  jelentős  összegeket  fordít  a  gyermekek támogatására.  A 
beszámolóból  kiemelte,  hogy 2011. évben egy gyermek esetében kellett  védelembe vételi 
eljárást  indítani,  illetve  az  iskoláztatási  támogatás  felfüggesztését  kezdeményezni,  mert  a 
gyermek  nem jár(t)  iskolába.  Megkérdezte  Zavada  Mihályné  kirendeltségvezetőt,  kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni.

Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel  kérdés,  észrevétel  nem  érkezett,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék,  ha elfogadják a 2011. évben végzett  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról készült beszámolót.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2012. (V.22.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta,  és  jelen  jegyzőkönyv  2.  sz.  melléklete  szerint  elfogadta 
2011.  évben  végzett  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok 
ellátásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal
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3. A  BAKONYKARSZT ZRT-VEL VIZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA KÖTÖTT     
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az  anyagot  minden  képviselő  megkapta.  A  viziközmű  szolgáltatásra  kötött  üzemeltetési 
szerződés módosítását a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény hatályba 
lépése  tette  szükségessé.  A  Bakonykarszt  által  megküldött  szerződéstervezet  a  törvényi 
változás miatti változtatásokat tartalmazza.
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mészáros Lajos alpolgármester:
A kiküldött tervezet nem tartalmazza, hogy mennyit kell fizetni a szolgáltatásokért.

Kőszegi Ilona polgármester:
A szolgáltatási díjakban a januárban közölt összegekhez képest nem történik változás, mivel 
az  új  viziközmű  szolgáltatási  törvény  életbe  lépésével  az  önkormányzatok  ármegállapító 
hatásköre megszűnt, és a Bakonykarszt Zrt. által januárban közölt árak nem változtathatóak. 

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással jelezzék, ha hozzájárulnak a Bakonykarszt Zrt-vel a módosított üzemeltetési 
szerződés megkötéséhez.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a Bakonykarszt Zrt-vel kötendő új viziközmű  
üzemeltetési szerződést és az alábbi határozatot hozta:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2012. (V.22.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta,  és jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete  szerint elfogadta a 
Bakonykarszt Zrt-vel kötendő új viziközmű üzemeltetési szerződést.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. május 31.

4. A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA      

Kőszegi Ilona polgármester:  
A kérelem levelet minden képviselő megkapta. Javasolta, hogy a költségvetésben elkülönített 
80.000,-  Ft  összeggel  támogassa  a  képviselő-testület  a  Római  Katolikus  Egyház 
Királyszentistváni Egyházközségét.

Tánczos Sándor képviselő:
Eddig  miért  nem  fordultak  ilyen  kérelemmel  az  önkormányzathoz,  most  miért  vált 
szükségessé.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Nem tud nyilatkozni arról, hogy a múltban miért nem nyújtott be az Egyházközség támogatási igényt, 
és hogy most milyen nehézségekkel küzdenek. 
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Diószegi Imola képviselő:  
A Képviselő-testület  a  költségvetés  tervezésekor  minden évben elkülönít  80.000,-  Ft-ot  mind a 
katolikus, mind a református királyszentistváni egyházközség számára. A református egyházközség 
minden évben élt a lehetőséggel, a katolikus egyházközség mos első alkalommal nyújtott be kérelmet.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Mivel egyéb kérdés, észrevétel  nem hangzott  el,  kérte a képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék,  ha  egyetértenek  azzal  a  javaslattal,  hogy  a  Királyszentistváni  Római  Katolikus 
Egyházközséget 80.000,- Ft összegű támogassa az Önkormányzat.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:  

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2012. (V.22.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Római  Katolikus  Jézus  Szíve  Plébánia  támogatási 
kérelmét, és úgy határozott, hogy a Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia 
Királyszentistváni  Egyházközség  (Fília)  javára  80.000,-  Ft  támogatást 
nyújt  a  költségvetésben  az  egyházak  támogatására  elkülönített  keret 
terhére. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. június 30.

5. VILÁGNÉZETILEG SEMLEGES OKTATÁS BIZTOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
A  képviselő-testület  áprilisi  ülésén  egyetértett  Litér  Község  Képviselő-testületének  azon 
szándékával,  hogy  iskolájukban  a  Református  Egyház  működtetésében  világnézeti  alapon 
szerveződő oktatás kerüljön bevezetésre. 
2013. január 1. napjától az állam saját hatáskörébe vonja az oktatás biztosítását, addig azonban az 
önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a világnézetileg semleges oktatást. Erre a néhány hónapra 
intézményfenntartói  megállapodást  kell  kötni egy olyan önkormányzattal,  mely világnézetileg 
semleges  oktatást  folytató  intézményébe  befogadja  azokat  a  királyszentistváni  gyermekeket, 
akiknek a szülei úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a Litéri Református Egyházközség 
által fenntartott iskolába járatni gyermeküket.
Fentiek miatt kezdeményeztük a tárgyalást Balatonfűzfő Város Önkormányzatával, hogy az 
általa fenntartott Irinyi János Általános Iskola befogadja a királyszentistváni gyermekeket.
Balatonfűzfő képviselő-testülete a mai napon tárgyalja kérelmünket. Kérem a Képviselő-testület 
tagjait,  hogy a határozati  javaslatot  elfogadni  szíveskedjenek,  mivel a szerződés megkötésére 
mielőbb sor  kell,  hogy kerüljön,  mert  a  beiratkozások időpontja  előtt  tájékoztatnunk  kell  az 
érdekelt  szülőket  a  lehetőségekről.  Kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  tegyék  fel  kérdéseiket, 
mondják el észrevételüket.
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Tánczos Sándor képviselő:  
A képviselő-testület az előző havi ülésén egyhangúlag támogatta a litéri iskola átalakítását. Ha 
most mással köt az Önkormányzat szerződést, az nem ellentétes a múlt havi döntéssel?

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az önkormányzatnak biztosítania kell a világnézetileg semleges oktatást. Mivel a litéri iskolát a 
református egyházközség fogja üzemeltetni, ezért Litéren világnézeti alapon szerveződő oktatás 
lesz,  így  szükségessé  válik  olyan  intézményfenntartói  megállapodást  is  kötni,  amellyel 
Királyszentistván Község Önkormányzata biztosítani tudja a világnézetileg semleges oktatást is. 

Tánczos Sándor képviselő:  
Véleménye szerint Fűzfőgyártelep busszal nem megközelíthető a gyerekek számára.

Diószegi Imola képviselő:  
A Litéren készített felmérés alapján a királyszentistváni szülők nem kívánják gyermekeiket másik 
iskolába átiratni, ezért véleménye szerint a fűzfői iskolába csak az a néhány gyerek fog járni, aki  
jelenleg is ebben az iskolában tanul.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az Önkormányzatnak 2012. december 31. napjáig kell biztosítania a világnézetileg semleges 
oktatást, mert 2013. január 1. napjától az állam a saját hatáskörébe vonja az oktatás biztosítását, 
így kikerül a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok közül. A felmérések alapján – melyet 
a litéri nagycsoportos óvodások szülei körében is elvégeztek – a litéri iskolában bekövetkező 
változás miatt nem várható a gyermekek más iskolába iratása.
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az intézményfenntartói megállapodás megkötésével, 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal  elfogadta  az  intézményfenntartói  megállapodás  
kötésére tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2012. (V.22.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  amennyiben  2012.  augusztus  15-i  hatállyal  az  Árpád 
Fejedelem  Általános  Iskolát  Litér  Község  Önkormányzata  jogutódlás 
nélkül  megszünteti,  és  a  településen  világnézeti  alapon  szerveződő 
közoktatási  intézmény  létesül,  úgy  az  önkormányzat  biztosítja  a 
világnézetileg semleges oktatást azon tanulóknak, akik ezt igénylik.
Ennek  érdekében  a  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy 
tárgyalásokat  folytasson  Balatonfűzfő  Város  Önkormányzatával  egy 
intézményfenntartói megállapodás megkötése érdekében.  
Amennyiben  a  polgármester  tárgyalásai  során  Balatonfűzfő  Város 
Önkormányzatával a Litérrel kötött intézményfenntartói megállapodásnál 
kedvezőbb,  vagy  azzal  megegyező  feltételekben  állapodik  meg,  úgy  a 
képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  az  intézményfenntartó 
megállapodás aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. május 31.
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6. ASZFALTOZOTT FOCIPÁLYA KIALAKÍTÁSÁRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK     
MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Három árajánlat érkezett be,

1. Royal-Kert Kft. Veszprém 5.453.380,- Ft + ÁFA
2. Víz-Szervíz-Építő Kft. Veszprém-Kádárta 6.032.750,- Ft + ÁFA
3- RD-Master Kft. Balatonalmádi 4.985.130,- Ft + ÁFA

Az ajánlatok tartalmazták a focikapuk, a kosárlabda palánk, és a röplabda hálótartó eszközök 
kiépítését és a pályaburkolati jelek felfestését is. A pálya kiépítésére az ajánlatok tömörítő 
alapozással majd 10 cm vastagságú aszfaltozással és padka építéssel készültek el. 
Kérte a képviselő-testület tagjait, az árajánlatokat megvitatni szíveskedjenek.

Tánczos Sándor képviselő:
A legolcsóbb árajánlat takarja mindazt, amit el kell végezni?

Kőszegi Ilona polgármester:
Igen, személyesen felmérték a területet, és minden költséget tartalmaznak, kivéve a hálókat.

Tánczos Sándor képviselő:
Mikorra készül el a pálya?

Kőszegi Ilona képviselő:
Augusztus 20-án szeretné átadni a pályát.

Tánczos Sándor képviselő:
A legolcsóbb ajánlatot tevő kivitelezte a királyszentistváni játszóteret?

Kőszegi Ilona polgármester:
Nem, a legolcsóbb ajánlatot adó a litéri játszóteret kivitelezte, a királyszentistváni játszóteret 
pedig a Royal Kert Kft. készítette.
Elmondta még, hogy a költségvetésben az aszfaltozott focipálya készíttetésére 10 millió Ft 
került elkülönítésre, tehát az árajánlatok bőven alatta vannak a tervezett összegnek.

Tánczos Sándor képviselő:
Ebben az összegben nincs benne a füves focipálya felújítása?

Kőszegi Ilona polgármester:
A  füves  pálya  felújítására  nem  kértünk  ajánlatot,  az  elhangzottak  csak  az  aszfaltozott 
focipálya elkészítésére vonatkoznak.

Diószegi Imola képviselő:
Véleménye szerint nem kerülne sokba a füves pálya rendbehozatala sem. Úgy tudja, hogy fel 
kellene szántani, elvetni a fűmagot és ledöngölni a talajt. Javasolta, hogy a maradék pénzből a 
füves pálya felújítását is végeztesse el az önkormányzat.
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Tánczos Sándor képviselő:  
Véleménye szerint a füves pálya esetében feltöltésre is szükség lenne, mert szerinte ott egy kis eső 
esetén is mindig áll a víz.

Diószegi Imola képviselő:  
Ők rendszeresen lejárnak a pályához, de a pálya területén még sosem állt a víz.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Figyelmeztette a képviselő-testület tagjait,  hogy eltértek a témától, és egyúttal jelezte, hogy a 
következő testületi ülésen napirendre tűzi a füves pálya felújítását, és akkor majd megvitatják.

Kőszegi Míra képviselő:  
Arra  kérte  a  polgármestert,  hogy legközelebb  az  árajánlatokat  részletesebben  ismertessék  az 
előterjesztésben.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Elmondta, hogy az ajánlatokat a testület tagjai bármikor megtekinthetik a hivatalban, egyúttal 
ígéretet  tett  arra,  hogy  az  ajánlatokkal  kapcsolatos  előterjesztések  a  jövőben  részletesebbek 
lesznek.
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  merült  fel,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot azzal a 
kiegészítéssel,  hogy a  kivitelezési  munkálatokat  2012.  augusztus  10-ig  be kell  fejezni,  és 
átadni a megrendelő részére. 

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a kiegészített határozati javaslatot, és  
az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2012. (V.22.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta a kispályás focipálya aszfaltozására beérkezett árajánlatokat, 
és úgy határozott, hogy a kivitelezési munkálatokkal az RD-Master Kft-t 
(Székhely:  1203 Budapest,  Baross  G.  u.  36.  Telephely:  Balatonalmádi, 
Építő  u.  8.)  bízza  meg  4.985.130,-  Ft  +  ÁFA  összegért.  A  munka 
elvégzésének és átadásának határideje: 2012. augusztus 10.
A képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. augusztus 20.
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7. KÜLTÉRI PING-PONG ASZTALRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A játszótér kültéri ping-pong asztallal történő 
bővítését már az előző képviselő-testület is tervezte, illetve a tavalyi fejlesztési elképzeléseink 
között is szerepelt. 
Az  előterjesztésben  szereplő  árat  az  RD-Masters  Kft.  adta,  mely  tartalmazza  a  telepítés 
költségeit is. Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.

Tánczos Sándor képviselő:
A 7 mm vastagság mit takar?

Kőszegi Ilona polgármester:
Az asztallap betonhoz hasonló anyagból készül, 7 mm vastagságban. Hasonló jellegű ping-
pong asztal van kihelyezve a Lovassy László Gimnázium udvarán is.

Kőszegi Míra képviselő:
A váz miből van?

Kőszegi Ilona polgármester:
Fémből van, és három év garanciát adnak rá.

Diószegi Imola képviselő:
Felvetette, hogy a ping-pong asztallal együtt nem lehetne-e egy kosárhintát is megrendelni az 
RD Master Kft-től?

Kőszegi Ilona polgármester:
Felveszi a vállalkozóval a kapcsolatot, és a következő testületi ülésen visszatérnek rá.

Kőszegi Míra képviselő:
A ping-pong asztal hová kerül elhelyezésre?

Kőszegi Ilona polgármester:
Ha szemben állunk a bejárattal, akkor a bal oldali hátsó sarokba kerül telepítésre az asztal.

Tánczos Sándor képviselő:
Véleménye  szerint  le  kell  rögzíteni  az  asztalt.  Ennek  kapcsán  felhívta  a  polgármester 
figyelmét, hogy a füves focipályán a kapuk balesetveszélyesek, azokat is rögzíteni kellene, 
mert a múltkor is ő állította fel a feldőlt kaput.

Diószegi Imola képviselő:
Tudomása szerint az előző ciklusban fel lettek újítva a kapuk, és rögzítve lettek.

Kőszegi Ilona polgármester:
Utána fog nézni, és a következő testületi ülésen visszacsatol rá.
Mivel a ping-pong asztallal kapcsolatban több észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-
testület  tagjait,  kézfeltartással  jelezzék,  ha  egyetértenek  azzal  a  javaslattal,  hogy  az  RD 
Masters Kft-től megrendeljék a ping-pong asztalt.

9



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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2012. (V.22.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy elfogadja az RD Masters Kft. ajánlatát, és megrendeli az 
ajánlatban szereplő kültéri ping-pong asztalt,  telepítéssel, 195.000,- Ft + 
ÁFA összegért.
A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  megrendeléssel 
kapcsolatos iratok aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. július 20.

8. IRATTÁROZÁSI MUNKÁLATOKRA FEDEZET BIZTOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az Önkormányzat irattárában 1990. óta nem volt selejtezés, és levéltári átadás. Egy budapesti, 
irattározással foglalkozó cég (Poór-Ta-Ker Kft.) 130.000,- Ft + ÁFA összegért vállalta ezen 
feladat ellátását, az összes jegyzőkönyv és levéltár felé történő átadások elkészítésével. Mivel 
ez  a  cég  Litéren  már  elvégezte  ezt  a  feladatot,  ezért  megrendelte  az  irattározást 
Királyszentistvánon  is.  Kérte  a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  utólagosan  hozzájárulni 
szíveskedjenek, és az összeget biztosítsák a feladat elvégzéséhez.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Tánczos Sándor képviselő:  
Ez irattári leltározás?

Kőszegi Ilona polgármester:  
Ez selejtezés, és levéltári átadás.

Tánczos Sándor képviselő:  
Az irattári selejtezés a körjegyzőségnél is párhuzamosan történik?

Bencze Éva körjegyző:  
Az iktatás külön történik meg Litéren és Királyszentistvánon. Királyszentistván iratai közül csak 
a pénzügyi iratok azok, melyek a körjegyzőségen kerülnek iktatásra.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Mivel egyéb észrevétel, kérdés nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással 
jelezzék, ha az irattározási munkálatok elvégeztetéséhez a szükséges fedezetet biztosítják.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazat úgy határoztak, hogy az irattározási munkálatok  
elvégeztetéséhez a szükséges fedezetet biztosítják és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2012. (V.22.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy jóváhagyja a Poór-Ta-Ker Kft-nél megrendelt irattározási 
munkálatok  elvégzésére  kötött  megállapodást,  és  biztosítja  a 
megállapodásban rögzített 130.000,- Ft + ÁFA díjra a fedezetet. 

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2012. június 30.

9. VEGYES ÜGYEK  

Vegyes  ügyek  keretében  Mészáros  Lajos  alpolgármester  úr  szót  kért,  és  az  alábbiakról 
tájékoztatta a képviselő-testületet:

Mészáros Lajos alpolgármester:  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2012. június hónaptól le kíván mondani a tisztelet-
díjáról, a királyszentistváni nyugdíjasklub javára.

Bencze Éva körjegyző:  
A tiszteletdíjról történő lemondást írásban kell benyújtani, de arra sajnos nincs lehetőség, hogy 
valakinek a javára tegye ezt meg az érintett. 

Mészáros Lajos alpolgármester:  
Természetesen írásban is be fogja nyújtani a tiszteletdíjról történő lemondását.

Vegyes ügyek keretében szót kért még Tánczos Sándor képviselő, aki az alábbiakat mondta el:

Tánczos Sándor képviselő:  
A falut teleszórták a Jobbikosok a hamvasztóval kapcsolatos cédulával, melyen szóvá teszik, 
hogy Szedlák Attila polgármester úr is elutasította a hamvasztókkal kapcsolatos törvényjavaslat 
napirendre  tűzését.  Kérdése,  hogy  miért  szavazott  a  polgármester  úr  nemmel,  mikor 
megkeresésükkor úgy nyilatkozott, hogy támogatni fogja az inditványt.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Tudomása szerint nem csak a Jobbik Magyarország, hanem a Magyar Szocialista Párt is nyújtott 
be ilyen jellegű indítványt.  Szedlák Attila  úr mielőtt  a múlt  testületi  ülésről távozott  volna, 
jegyzőkönyvön kívül tájékoztatta a testületet arról, hogy miért szavazott nemmel.
Ő maga a Szedlák Attila úr nevében nem nyilatkozhat.

Diószegi Imola képviselő:  
Hozzászólásában  jelezte,  hogy  akár  szó  szerint  is  idézheti  képviselő  úrnak  Szedlák  Attila 
polgármester  úr  szavait:  „azért  mondom  el  nektek,  hogy  ne  mástól  halljátok,  hogy  ellene 
szavaztunk a Jobbik inditványának, mert készül az érintett törvény végrehajtási rendelete, és 
abban  lesz  szabályozva  az,  hogy  különböző  létesítményektől  milyen  távolságra  lehet  majd 
hamvasztót építeni.”
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Kőszegi Ilona polgármester:  
Amennyiben a törvény módosításra kerül, az Királyszentistvánon már nem fog segíteni, mivel a 
benyújtáskor hatályban lévő szabályozás szerint kell az engedélyeket kiadni.

Mészáros Lajos alpolgármester:  
Tudomása  szerint  szeptemberre  tervezik  ennek  a  végrehajtási  rendeletnek  a  tárgyalását, 
információi szerint már a kormányzati honlapon megtekinthető a végrehajtási rendelet tervezete, 
mely szabályozza, hogy vendéglátóhelyektől, intézményektől mennyire lehet ilyen intézményt 
üzemeltetni.
Mi azt szeretnénk elérni, hogy mások ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint a királyszentistváni 
emberek, hogy akaratuk ellenére ilyen létesítmények valósulhatnak meg.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 
1750órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ilona Bencze Éva
 polgármester  körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Mészáros Lajos  Tánczos Sándor 
 alpolgármester      képviselő
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