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Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2012. június 19-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

körjegyző
kir.vezető, jkv.-vezető

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, és
Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van.
A napirendre a meghívóban szereplők szerint tett javaslatot.
Mészáros Lajos alpolgármester:
A vegyes ügyek közé javasolta felvenni a nyugdíjas klub támogatásának megvitatását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett az új napirendi pont felvételével.
Kőszegi Ilona polgármester:
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról
2. Királyszentistván Község Önkormányzat 2012. I. féléves költségvetésének módosítása
3. Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása
4. A 2012. II. félévi munkaterv elfogadása
5. Kérelem Köztisztviselői Nap támogatására
6. Döntés tanévkezdési támogatás folyósításáról
7. Öböl-kártya rendszerhez való csatlakozás megvitatása
8. A játszótérre fészekhinta telepítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
9. A Szent István Park padozatának felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
10. Vegyes ügyek
10/1. A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub támogatásának megvitatása
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Diószegi
Imola és Kőszegi Míra képviselőket javasolta.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a napirendi pontokkal,
valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.

1

A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.
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.) A Bakonykarszt Zrt. felé a viziközmű szolgáltatásra kötött módosított üzemeltetési
szerződés aláírás után megküldésre került.
2.) A Faluház fűtési rendszerének felújítási munkálatait a kivitelező szerződés szerint
megkezdte. A bontás során keletkezett fémhulladék a berhidai hulladékudvarban
leadásra került.
3.) A játszótérre a ping-pong asztalt megrendeltük, jövő héten várhatóan telepítésre kerül. A
megrendeléssel egyidejűleg a Tánczos Sándor képviselő-úr által balesetveszélyesnek
jelzett kapuk ellenőrzését lefolytattuk. A kapuk az előző ciklus során kerültek felújításra,
le lettek betonozva, illetve információink alapján 48 cm-es dübelekkel lettek lerögzítve.
Az elhangzottak alapján biztosan állíthatom: kizárt dolog, hogy Királyszentistvánon a
kapuk feldőltek volna.
4.) A Római Katolikus Jézus Szíve Plébániáról a támogatási megállapodás aláírás után
visszaérkezett, a 80.000,- Ft támogatási összeg a holnapi nap átutalásra kerül.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

BESZÁMOLÓ A KÖRJEGYZŐSÉG 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:
A beszámolót minden képviselő megkapta. Megkérdezem Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
A beszámoló tartalmazza, hogy 2013. január 1-től újra kell gondolni a körjegyzőség
struktúráját. Erről szeretne több információt kapni.
Bencze Éva körjegyző:
A jövő év januárjától bizonyos feladatok átadásra kerülnek az újonnan megalakuló
járásokhoz. Sajnos ezen feladatok köre még nem végleges, ezért nem tudjuk, hogy milyen
területen levő dolgozóknak csökkennek a feladatai, de az valószínű; hogy a felállítandó
egységes hivatal szervezeti felépítését újra kell gondolni.
Diószegi Imola képviselő:
A két testület a múlt évben döntött egy műszaki ügyintéző alkalmazásáról. A státusz mikor
lesz betöltve?
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Bencze Éva körjegyző:
Jelenleg kivár, míg biztos információi nem lesznek. Az egyes feladatok átadása azt is
jelentheti, hogy csökkenteni kell a körjegyzőség létszámát, és nem szeretne régi kollégáktól
megválni, ezért szükség esetén átszervezéssel szeretné a feladatokat ellátni. Elmondta
továbbá, hogy jelentős személyi változások várhatók, mivel két kolléga nyugdíjba megy idén,
míg egy fiatal kolléganő jelezte, hogy anyai örömök elé néz. Továbbra is fontosnak tartaná a
műszaki ügyintézői státusz betöltését, de lehet, hogy ezt átszervezéssel fogja majd megoldani.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Körjegyzőség 2011. évben végzett munkájáról
készült beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2012. (VI.19.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerint elfogadta
Litér-Királyszentistván Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról
készült beszámolót.
Felelős:
Határidő:

2.

Bencze Éva körjegyző
azonnal

KIRÁLYSZENTISTVÁN

KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT

2012.

I.

FÉLÉVES

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
A beszámolót minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Mészáros Lajos alpolgármester:
A 8 § (1) bekezdésében szereplő 100 millió Ft-os összeg mit takar?
Bencze Éva körjegyző:
Ez lehetőséget biztosít a polgármester számára, hogy a szabad pénzeszközöket a számlavezető
banknál kamatozásra lekösse. Ezt megelőzően az összeg 60 millió Ft volt, most megemelésre
került 100 millió Ft-ra, mert volt olyan eset, amikor 60 millió Ft-nál nagyobb összeget is le
lehetett volna kötni, csak nem volt meghatalmazása rá a polgármesternek.
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Mészáros Lajos alpolgármester:
Javasolta, hogy a költségvetés módosításhoz szöveges előterjesztés is készüljön arról, hogy
milyen tételekkel került módosításra a költségvetés.
Bencze Éva körjegyző:
Jelenleg is tartalmaz egy ilyen táblát az előterjesztés, melyen tételesen felsorolásra kerültek a
módosított tételek, ez esetben a ping-pong asztal, illetve az irattározás megrendelése.
Természetesen nincs akadálya, hogy szöveges előterjesztés is készüljön.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi módosítását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a költségvetés módosítását az előterjesztés szerint
elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerint elfogadta
Királyszentistván Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I.
féléves módosítását.
Felelős:
Határidő:

3.

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 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, tegyék fel kérdéseiket.
Tánczos Sándor képviselő:
Megváltoztak a jövedelemre vonatkozó %-os megállapítások?
Zavada Mihályné kirendeltségvezető:
A változások a jövedelmet nem érintették. A változások három helyet érintettek, a legnagyobb
változtatás a temetési segély esetében történt, ahol kikerült a rendeletből az a mondat, hogy az
eltemettetőnek királyszentistváni állandó lakosnak kell lennie.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat Szociális
rendeletének módosítását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az előterjesztés szerint elfogadta az Önkormányzat
szociális rendeletének módosítását, és az alábbi rendeletet alkotta:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerint elfogadta az
Önkormányzat Szociális rendeletének módosítását.
Felelős:
Határidő:

4.

A 2012. II.

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal

FÉLÉVI MUNKATERV ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az ülések időpontjai úgy kerültek
meghatározásra, hogy a kötelező időpontok betartható legyenek. A megjelölt napirendi
pontok természetesen kiegészítésre kerülnek az aktuálisan megoldandó feladatokkal.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha
az előterjesztés szerint elfogadják a Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervét.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a 2012. II. félévi munkatervet, és az alábbi
határozatot hozta:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2012. (VI.19.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és jelen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerint elfogadta
Királyszentistván Község Képviselő-testületet 2012. II. félévi
munkatervét.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal
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5.

KÉRELEM KÖZTISZTVISELŐI NAP

TÁMOGATÁSÁRA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyzőt, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Tánczos Sándor képviselő:
Hová szeretnének a hivatal munkatársai kirándulni menni?
Bencze Éva körjegyző:
Az úti cél Gemenc lenne, mivel arra még nem jártunk.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal, hogy a Köztisztviselői Nap megrendezését 80.000,Ft-tal támogassa a Képviselő-testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2012. (IV.19.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Körjegyzőség részére a Köztisztviselői Nap
programjaihoz 80.000,- Ft támogatást biztosít.
A képviselő-testület megbízza a Körjegyzőt, hogy a 80.000,- Ft átutalásáról
a Pénzügyi Csoport útján gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

6.

DÖNTÉS

Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
2012. június 30.

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A költségvetés tervezésekor az előterjesztésben
szereplő összegekkel számoltunk. Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el
véleményüket.
Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a tanévkezdési támogatás nyújtására tett
javaslatot.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2012. (VI.19.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 2012. évi szociális segélykeret terhére tanévkezdési
támogatásban részesíti a községben életvitelszerűen élő és állandó
lakóhellyel rendelkező, 2012. december 31-ig 3. életévüket betöltött
óvodásokat, illetve nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulókat az
alábbiak szerint:
óvodás gyermekek részére
5.000,- Ft
általános iskolás gyermekek részére
10.000,- Ft
középiskolások, ill. érettségi után középfokú
tanulmányokat folytatók részére
12.000,- Ft
főiskolai, egyetemi hallgatóknak
15.000,- Ft
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a tanévkezdési támogatás
összegét az előzetesen elkészített lista alapján a Körjegyzőség házipénztárából
2012. augusztus 13. napján fizesse ki a jogosultaknak, vagy törvényes
képviselőjüknek. A pótkifizetésre 2012. szeptember 19-én kerüljön sor.
Az óvodás gyermekek vonatkozásában a beiratkozás tényét igazolni kell. Az
általános iskolások és középiskolások részéről az iskolalátogatási igazolás, a
főiskolai hallgatók részéről a hallgatói jogviszony létesítéséről szóló igazolás
becsatolása szükséges a támogatás kifizetése előtt 2012. augusztus 7-ig,
pótkifizetés előtt legkésőbb szeptember 17-ig, ezen időpont után
iskolalátogatási igazolásokat nem fogadunk el.
Felelős:
Határidő:

7.

Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
2012. szeptember 17.

ÖBÖL-KÁRTYA

RENDSZERHEZ VALÓ CSATLAKOZÁS MEGVITATÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Balatonfűzfő Város képviselő-testülete úgy
határozott, hogy csak a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület tagjai csatlakozhatnak az
Öböl-kártya rendszerhez. Az Egyesület éves tagdíja: 40.000,- Ft. A tavalyi évben a
királyszentistváni lakosok közül 15 felnőtt, 2 diák és 5 gyermek élt az Öböl-kártya
rendszerhez való csatlakozás lehetőségével, mely a tavaly meghozott döntés alapján 18.250,Ft terhet rót az Önkormányzatra.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.
Tánczos Sándor képviselő:
Tavaly ő is javasolta a csatlakozást, idén viszont nem javasolja. A kártya díja már 3.000,- Ft,
és a tavalyi évben sem tudta igazán kihasználni.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek képviselő úr javaslatával, hogy Királyszentistván
Község Önkormányzata 2012. évben nem kíván élni a felkínált lehetőséggel, és nem lép be a
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületbe.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2012. (VI.19.) KKt. határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületbe történő belépés
megtisztelő lehetőségét, és megköszönve a lehetőséget úgy határozott, hogy
egyelőre nem kíván élni vele.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületet, és Balatonfűzfő Város
Önkormányzatát.
Felelős:
Határidő:
8.

Kőszegi Ilona polgármester
2012. július 20.

A

JÁTSZÓTÉRRE FÉSZEKHINTA TELEPÍTÉSÉRE BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK
MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A beérkezett négy árajánlat 780.000 és
554.310 Ft + ÁFA közötti értékű, ami nem kis összeg, bár az egyéb típusú hintáknak is e
körül mozog az ára.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Diószegi Imola képviselő:
Szerinte szükség van egy ilyen hintára, mert minden korosztály tudná használni, és egyszerre
akár négy gyermek is hintázhat benne. A legolcsóbb árajánlatnál a homok nincs beépítve.
Tánczos Sándor képviselő:
Hogy hintázhatna több gyermek, ha 24 kg a terhelhetősége?
Diószegi Imola képviselő:
Nem a terhelhetősége 24 kg, hanem a súlya.
Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyukák küldtek be olyan képeket, melyeken több gyermek is hintázik egyszerre
fészekhintában. Ennek a hintának a mérete megegyezik az árajánlatban szereplő hintákéval, ami
120 cm átmérőjű.
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Diószegi Imola képviselő:
Mint gyakorló anyuka elmondta, hogy tapasztalatai szerint ezt a fajta hintát a gyerekek minden
korosztálya kedveli.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Mivel több féle méretű hinta van, jó lenne megtudni, hogy az árajánlatban szereplő hintának
mennyi a terhelhetősége. Ez azért is szükséges lenne, mert jó volna tudni, hogy a nagyobb
gyerekeket is elbírja-e.
Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy a jövő héten keddre rendkívüli testületi ülést kíván összehívni. Javasolta, hogy
napolják el a döntést, és addig bekéri a terhelhetőségre vonatkozó iratokat, melyek alapján
dönthet a testület.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal egyetértettek a döntés elnapolására való
javaslattal.

9.

A

SZENT

ISTVÁN

PARK

PADOZATÁNAK
ÁRAJÁNLATOK MEGTÁRGYALÁSA

FELÚJÍTÁSÁRA

BEÉRKEZETT

Kőszegi Ilona polgármester:
Az árajánlatokat minden képviselő megkapta. A beérkezett öt árajánlat közül egyet ki kellett
zárni, mivel nem a kiírás szerint nyújtotta be ajánlatát. A másik négy árajánlat 1.297.820,- Ft
és 2.221.000 Ft + ÁFA között mozog. A legkedvezőbb árajánlatot a Thomas Interbau Kft.
nyújtotta be, mely Királyszentistvánra, egy üres telekre van bejegyezve. A Kft. vezetőjét és a
terület tulajdonosát személyesen még nem volt alkalma megismerni, a cég tavaly ősz óta
királyszentistváni illetőségű.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, észrevételeiket.
Diószegi Imola képviselő:
Az árajánlatokat megvizsgálva a második legolcsóbb árajánlatot adó vállalkozó ajánlatát
javasolja elfogadni, mivel véleménye szerint minőségi szempontból ez a legkedvezőbb. A
referencia munkái megfelelők, illetve az Önkormányzatnál is többször dolgozott, és
kifogástalan minőségű munkát végzett.
Tánczos Sándor képviselő:
Ő a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Thomas Interbau Kft. árajánlatát támogatja,
elmondta, hogy ő jól ismeri a vállalkozást, és annak munkáit.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Véleménye szerint a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó pályázót kell megbízni a
kivitelezéssel, mivel közpénzekről dönt a testület. Ha a két pályázat között kisebb lenne az
eltérés, akkor el tudná fogadni az Image ajánlatát is, így azonban nem.
Kőszegi Míra képviselő:
Ő nem ismeri a legolcsóbb árajánlatot benyújtó munkáit, csak abból tud véleményt alkotni,
hogy irreálisan alacsony az anyagár a többi pályázatban szereplőhöz képest.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Az első és második legolcsóbb árajánlatot benyújtó vállalkozás ajánlata között az alapanyag
árában van a jelentős különbség, míg munkadíj tekintetében az Image ajánlata kedvezőbb.
Feltételezve, hogy mindkét cég egyforma minőségű munkát végez, a kérdés az, hogy milyen
minőségű anyag kerül majd beépítésre a padokba.
Diószegi Imola képviselő:
Ő több helyen is érdeklődött a borovi fenyő fríz ára után, és azt az információt kapta, hogy
450.000,- Ft-ért első osztályú minőségben ez az anyag nem beszerezhető ilyen mennyiségben.
A másik két ajánlatban is jelentősen magasabbak az anyagköltségek.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Véleménye szerint a műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze a beépítésre kerülő anyag
minőségét, és ha az nem felel meg, akkor kötelezze a vállalkozót a megfelelő anyag beépítésére.
Kőszegi Ilona polgármester:
Előfordult már néhányszor, hogy nem a legolcsóbb, hanem a minőség szempontjából legjobb
árajánlatot választotta a képviselő-testület. Véleménye szerint most is azt az ajánlatot kell
választani, ami a legjobb minőséget garantálja, mind a beépítésre kerülő anyagok, mind a
munka tekintetében, hiszen ez egy jelentős beruházás, ami remélhetőleg évtizedekre
meghatározza a Szent István Park, és ezáltal a falu arculatát. Fentiek miatt ő az Image
ajánlatát támogatja, mivel ő is érdeklődött az alapanyag árak után, és ő is olyan információt
kapott, hogy 700-800 e Ft körül mozog az ide szükséges faanyag ára.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek Tánczos Sándor képviselő úr azon javaslatával, hogy
a Thomas Interbau Kft.-t bízza meg a testület a Szent István Park padozatának felújítási
munkálataival.
A képviselő-testület 3 nem szavazattal 2 igen ellenében elutasította a javaslatot.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal,
hogy az Image Fa és Bútoripari Vállalkozást bízza meg a testület a Szenti István Park
padozatának felújítási munkálataival.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal 2 nem szavazat ellenében a javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2012. (VI.19.) KKt. határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szent István Park padozatának felújítására beérkezett
árajánlatokat, és úgy határozott, hogy a minőségileg legkedvezőbb árajánlatot
benyújtó Image Fa és Bútoripari Vállalkozást bízza meg a felújítási
munkálatokkal, az árajánlatban szereplő 1.795.276,- Ft + ÁFA összegért.
A Képviselő-testület megbízza a polgármester a vállalkozási szerződés
megkötésével és aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2012. augusztus 10.
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10.

VEGYES
10/1. A

ÜGYEK

KIRÁLYSZENTISTVÁNI

NYUGDÍJAS

KLUB

TÁMOGATÁSÁNAK

MEGVITATÁSA

Mészáros Lajos alpolgármester:
Hivatkozva előző testületi ülésen tett tájékoztatására, miszerint lemond a tiszteletdíjáról a
Nyugdíjas Klub javára, kérte a képviselő-testületet, hogy tárgyalják meg a klub
támogatásának lehetőségét.
Bencze Éva körjegyző:
A tiszteletdíjról történő lemondás ügyintézésre továbbításra került, de arra sajnos nincs lehetőség,
hogy valakinek a javára tegye ezt meg az érintett. Azt viszont kérheti az alpolgármester úr, hogy
a lemondása nyomán keletkező tartalék terhére a képviselő-testület – költségvetési rendelete
módosításával – biztosítson a Faluház keretein belül működő Királyszentistváni Nyugdíjas Klub
számára nagyobb összegű támogatást.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Szóbeli előterjesztést tett, és javasolta, hogy a képviselő-testület a művelődési ház szakfeladaton
6x36.800 Ft-tal, azaz 220.800,- Ft összeggel több támogatást biztosítson a Királyszentistváni
Nyugdíjas Klub működéséhez
Kőszegi Ilona polgármester:
A nyugdíjas klub vezetőjét már tájékoztatta alpolgármester úr leveléről.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Ő azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testület felé, hogy a lehetőséget teremtsék meg, hogy a
nyugdíjas klub ezt az összeget felhasználhassa.
Tánczos Sándor képviselő:
Azt kérte, hogy az eddig biztosított támogatást is tartsa fenn az önkormányzat.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal, hogy a
költségvetésben a művelődési ház szakfeladaton a nyugdíjas klub működésére biztosított
összeget 220.800,- Ft-tal megemeljék.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadták.
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2012. (VI.19.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a költségvetésben a közművelődési intézmények
működtetése szakfeladaton a Királyszentistváni Nyugdíjas Klub
működésének támogatására elkülönített összeget 220.800,- Ft-tal megemeli.
A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy a költségvetési rendeletben
a fenti tételt módosítsa.
Felelős:

Kőszegi Ilona polgármester

11

Határidő: 2012. szeptember 30.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1813órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola
képviselő

Kőszegi Míra
képviselő
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