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Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2012. szeptember 18-án
tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.
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Mészáros Lajos
Diószegi Imola Katalin
Kőszegi Míra
Tánczos Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
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Bencze Éva
Bereczky Bernadett
Major Szilvia
Zavada Mihályné

körjegyző
pénzügyi vezető
adóügyi vez.főtanácsos
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, a
körjegyzőség dolgozóit, valamint a megjelent királyszentistváni polgárt, aki megtisztelte
jelenlétével az ülést.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van.
A napirendre a meghívóval megegyezően tett javaslatot, illetve plusz egy napirendi pont
felvételét javasolta. Napirendi javaslat:
1. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása
2. Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
4. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
5. Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról
6. A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása
7. Eplény Község Önkormányzatának a VKTT-hez történő csatlakozás elfogadása
8. Döntés a képviselők plusz juttatásáról
9. Vegyes ügyek
A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Diószegi
Imola és Tánczos Sándor képviselőket javasolta.
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.
Polgármester asszony a napirend előtt 9 témában tájékoztatta a képviselő-testületet:
1.) A képviselő-testület 11/2012. (III. 21.) határozatával döntött arról, hogy utólagos
elszámolással biztosítja testvér-települése, Csehi vendéglátását. A testvértelepülési
küldöttség 2012. július 27-29-én vendégeskedett Királyszentistvánon. A vendéglátás
költségeire (utiköltség, vendéglátás, belépők) összesen 596.171 Ft került kifizetésre.
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2.) A Szent Király Találkozó 2012. évben Szentistvánbaksán került megrendezésre,
melyen a község önkormányzata 11 fővel képviseltette magát. A kulturális
műsorban a helyi előadóművész színvonalas műsorral lépett fel. A résztvétel
költségei (utazás, ajándék, koszorúzás) 189.945,- Ft-ot tettek ki.
3.) A XX Szent István Napok rendezvénysorozat költségeire bruttó 3.924.328,- Ft
került kifizetésre. A pályázati kötelezettségnek eleget tett az önkormányzat: a
helyszíni ellenőrzés mindent rendben talált, a rendezvényt követően a beszámolási
kötelezettség alapján a rendezvényről a beszámolót határidőn belül leadtuk, a
pályázat nettó 1 millió Ft-os elszámolása jelenleg folyamatban van.
4.) 7/2012. (IV.18.) NGM rendelet előírja, hogy az üzemeltetők kötelesek 2012.
augusztus 31-ig tájékoztatni a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi
Felügyelőséget a játszóterek, illetve a játszótéri eszközök számáról, valamint azok
állapotáról. Fentiek alapján megrendelésre került az Önkormányzat játszótéri
eszközeinek ellenőrző felülvizsgálata, mely mintegy 75 eFt-ba kerül. Az ellenőrzés
megtörtént, és mindent rendben talált.
5.) A Leader Kultúrpark pályázat elszámolása folyamatban van. A kifizetési kérelem
határidőre benyújtásra került, melynek alapján az Irányító Hatóság Helyszíni
szemlét és dokumentum alapú ellenőrzést tartott. Ellenőrzésre kerültek a
pályázattal kapcsolatos költségek igazolásai, megtekintették a beépített anyagok és
eszközök minőségi tanúsítványait, stb. Az ellenőrzés után a hiánypótlási felhívásra
a szükséges bizonylatok benyújtásra kerültek. A támogatási összeg folyósítása a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalának határozatát követően
kerül majd folyósításra.
6.) A fészekhinta beszerzéséről való döntést a tavasszal fogja újra előterjeszteni, mivel
már közeledik az esős, hűvös idő, és nem célszerű az új eszközt kitenni a téli
időjárás viszontagságainak, ha a gyerekek már nem tudják kihasználni.
7.) Az előzőekben felmerült, hogy a képviselők részére, tiszteletdíj terhére
számítástechnikai eszközök kerüljenek beszerzésre. Az árajánlatok beszerzése még
folyamatban van.
8.) Várhatóan 2012. október végén, november elején lehetőség nyílik támogatási
kérelem benyújtására vidéki örökségek (műemlékek, műemlék jellegű, ill. helyi,
vagy országos védelem alatt álló) épületek külső-belső felújítására, restaurálására.
A pályázat célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása,
helyreállítása, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása,
valamint az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése,
megújítása. Ezen pályázaton való indulással lehetőség nyílna a település
templomának felújítására, bár nehézséget okoz még, hogy a templom nem az
Önkormányzat tulajdonát képezi, ezért közös pályázatot kellene benyújtani a
Református Egyházzal.
A pályázat megírásához pályázatíró cég megbízása szükséges, jelenleg az
ajánlatok bekérése folyamatban van. Amennyiben az ajánlatok beérkeznek, és az
előkészítő munkafázisok befejeződnek, a döntéshez rendkívüli testületi ülést fogok
összehívni.
9.) A Képviselő-testület Szent István Park padozatának felújítására hozott döntésével
kapcsolatban – feljelentés alapján – törvényességi vizsgálatot folytatott le a
Kormányhivatal, melynek során vizsgálta, hogy a döntés a törvényeknek
megfelelően került-e meghozatalra, illetve az önkormányzat működésével
kapcsolatban is folytattak vizsgálatot. A Kormányhivatal tájékoztatása alapján a
képviselő-testület döntése a jogszabályoknak és helyi szabályozásoknak megfelelően
született meg, jogszerűtlen eljárást az önkormányzat részéről nem tapasztaltak.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

A KÖRJEGYZŐSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt,
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
Elmondta, hogy a körjegyzőség költségvetésének módosítása kamatbevétel miatt vált
szükségessé, mely összeg mintegy 10.000,- Ft volt.
Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást, és kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a körjegyzőség 2012. évi költségvetésének
módosítását.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az előterjesztés szerint elfogadták a
körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítását, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2012. (IX.18.) KKt. határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerint elfogadta a
Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének 1. sz. módosítását.
Felelős:
Határidő:
2.

BESZÁMOLÓ

Kőszegi Ilona polgármester
2012. szeptember 20.

A KÖRJEGYZŐSÉG
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2012.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

I.

FÉLÉVI

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt,
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Bencze Éva körjegyző:
Az előterjesztésből is kitűnik, hogy mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan
teljesültek, a dologi kiadások tekintetében a körjegyzőség visszafogott gazdálkodást folytatott.
Elmondta továbbá, hogy a személyi állomány tekintetében több változás is van: Novoszel
Attiláné szeptember 7-től nyugdíjba vonult. Helyébe a felmentési idő kezdetétől, 2012. július
1. napjától Fülöpné Adorján Erika került áthelyezéssel felvételre. Major Szilvia kolléganő
szintén nyugdíjba vonul, felmentési ideje 2012. november 1-től kezdődik meg. További
várható változás, hogy Pichner Marianna kolléganő anyai örömök elé néz, várhatóan
november közepéig dolgozik.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Megköszönte a tájékoztatást, és kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról készült beszámolót.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadták a
körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót, és az
alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2012. (IX.18.) KKt. határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerint elfogadta a
Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült
beszámolót.
Felelős:
Határidő:

3.

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyagot minden képviselő megkapta. A költségvetéstől eltérő kiadások a következők
voltak:
1. Szent István szoborhoz hozzájárulás (Szentistvánbaksának)
2. Kamatbevételek előirányzattól eltérő mértéke
3. A fűtéskorszerűsítéskor keletkezett hulladékvas értékesítése
4. Közfoglalkoztatottak dologi kiadása (eszköz és munkaruha)
5. Faluház bérleti díjának lekönyvelése
6. Köztisztviselői nap támogatására megszavazott összeg,
7. Nyugdíjas klub támogatása (tiszteletdíjról történt lemondásból keletkezett
tartalékból)
8. Egyéb központi támogatás változások
Megkérdezte Bereczky Bernadett pénzügyi vezetőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Bereczky Bernadett pénzügyi vezető:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
2. számú módosítását.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az előterjesztés szerint elfogadták az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítását, és az alábbi rendeletet alkották:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2012. (IX.20.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerint elfogadta az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítását.
Felelős:
Határidő:
4.

BESZÁMOLÓ

Kőszegi Ilona polgármester
2012. szeptember 20.

AZ ÖNKORMÁNYZAT
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

2012.

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

I.

FÉLÉVI

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A beszámolóból kiderül, hogy az idei
fejlesztési elképzelések zömét sikerült megvalósítani. A dologi kiadásokat minimális szintre
igyekeztek szorítani, mivel a bevételeink a tervezett szint alatt maradtak.
A bevételek mintegy kétmillió forinttal alatta maradtak a kiadásoknak, melynek oka, hogy a
pénzmaradványból a beruházásokhoz felhasznált összegek még nem lettek átvezetve, ez a
második félévben fog realizálódni.
Tájékoztatásként
elmondta
továbbá,
hogy
az
Észak-Balatoni
Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a júliusi üzemkezdést követően a
kompenzációs díj első részleteként 1,5 millió Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára. Ez az
összeg az idei évre esedékes lakossági hulladékszállítási díj támogatások kifizetéséhez már
fedezetet nyújt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról készült beszámolót.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal az előterjesztés szerint elfogadták az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót, és az
alábbi rendeletet alkották:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2012. (IX.18.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete szerint elfogadta az
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült
beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2012. szeptember 20.
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5.

DÖNTÉS
BURSA
HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI
ÖSZTÖNDÍJ-RENDSZERHEZ CSATLAKOZÁSRÓL

ÖNKORMÁNYZATI

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A mai napi állapot szerint a pályázati kiírás
még nem jelent meg.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást, amennyiben az
kiírásra kerül.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013-as fordulójához való csatlakozásra tett javaslatot, és az
alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2012 (IX.18.). Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy – amennyiben kiírásra kerül – csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2013. évi fordulójához.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kísérje figyelemmel, mikor
jelenik meg a pályázati kiírás.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiírást követően a
csatlakozási szándéknyilatkozatot aláírja, majd ezt követően a pályázat
kiírásának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2012. október 15.

Bereczky Bernadett és Major Szilvia 1720 órakor távoztak.

6.

A

KIRÁLYSZENTISTVÁNI
MEGTÁRGYALÁSA

POLGÁRŐR

EGYESÜLET

KÉRELMÉNEK

Kőszegi Ilona polgármester:
A kérelmet minden képviselő megkapta. A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület az
egyesületekre előírt törvényi változásoknak eleget tett, és működését akadálytalanul
folytathatja. Királyszentistvánon az egyetlen olyan civil szervezet, amely nem csak a
közbiztonság fenntartásáért dolgozik, hanem minden megmozdulását aktívan támogatja az
Önkormányzatnak, legyen az szemétgyűjtés, vagy az augusztus 20-i rendezvénysorozat. Kérte
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a képviselő-testület tagjait, hogy a költségvetésben erre elkülönített 100.000,- Ft-tal
támogassa az egyesület munkáját.
Tánczos Sándor képviselő:
Jelezte, hogy más civil szervezetek (Királyszentistváni Autó-Motor Sport Egyesület) is
működnek a településen.
Kőszegi Ilona polgármester:
Az Autó-Motor Sport Egyesület még nem jelezte felé, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvényben foglaltaknak eleget tettek.
Mivel egyéb észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, amennyiben a
támogatásra tett javaslatával egyetértenek, azt kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Királyszentistváni Polgárőr Egyesület
támogatására tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2012 (IX.18.). Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 100.000,- Ft összeg támogatást nyújt a Királyszentistváni
Polgárőr Egyesületnek.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pénzeszköz átadásról
készülő megállapodás aláírásával.
Felelős:
Határidő:

7.

EPLÉNY

Kőszegi Ilona polgármester
2012. szeptember 30.

KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

A

VKTT-HEZ

TÖRTÉNŐ

CSATLAKOZÁSA ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Eplény község 2013. január 1-től Veszprém
járáshoz fog tartozni, ezért kérelmezte a Veszprémi Kistérségi Társuláshoz való
csatlakozásának támogatását.
A VKTT 2012. június 27-i rendkívüli ülésén a kérelmet megtárgyalta és támogatta. Eplény
község csatlakozásához az szükséges, hogy a VKTT-ben résztvevő önkormányzatok
képviselő-testületei hozzájáruljanak a csatlakozáshoz, és felhatalmazzák a polgármestert a
VKTT társulási megállapodás módosításának aláírására.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek Eplény
Község VKTT-hez történő csatlakozásával.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal Eplény község VKTT-hez történő csatlakozását, és
az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2012 (IX.18.). Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Eplény Község Önkormányzatának 2013. január 1. napját követően a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának a következő év elején átalakuló
vagy (jogutódlással illetőleg anélkül) létrejövő új társulásához való
csatlakozását.
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
és hozzájárul ahhoz, hogy a csatlakozást követően Eplény Község
Önkormányzata a családsegítést, a házi segítségnyújtást, a szociális
étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, a védőnői szolgálatot, az anya-,
gyermek- és csecsemővédelmet (iskolai-védőnői szolgálat), a belső
ellenőrzést, a központi orvosi ügyeletet, valamint a mozgókönyvtári
feladatellátást az új társulás tagjaival együttműködve, közösen lássa el.
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének vezetőjét,
hogy gondoskodjon az új tag csatlakozásának megfelelő előkészítéséről,
valamennyi szükséges intézkedés megtételéről, és ennek megfelelően a
Társulási Megállapodás módosításáról.
Királyszentistván Község Önkormányzata megbízza a Polgármestert a
módosított Társulási Megállapodás aláírásával.
Felelős:
Határidő:

8.

DÖNTÉS

Kőszegi Ilona polgármester
2012. szeptember 30.

A KÉPVISELŐK PLUSZ JUTTATÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:
Az augusztus 20-i Szent István Napok megrendezésében kifejtett tevékenységük
elismeréseként javaslatot tett a képviselők és alpolgármester úr részére egy havi
tiszteletdíjuknak megfelelő plusz juttatás kifizetésére, kivéve Diószegi Imolát, a Kulturális és
Szociális Bizottság elnökét, akinek bruttó 70.000,- Ft plusz juttatást javasolt, mert a
szervezési és lebonyolítási munkákban kiemelkedően sokat segített.
Az elhangzottakon kívül javaslatot tett a kirendeltség vezető részére 60.000,- Ft jutalom
biztosítására, mivel a munkaköri leírásában szereplőkön túl, a szabadideje terhére vállalta fel
Diószegi Imola és az Önkormányzat munkájának segítését, a Falunap zökkenőmentes
lebonyolítása érdekében.
Kérte a T. képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket a szóbeli előterjesztéssel
kapcsolatban.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Ő a júniusi testületi ülésen lemondott a tiszteletdíjáról, és jelezte, hogy a plusz juttatásról is le
kíván mondani.
Tánczos Sándor képviselő:
Véleménye szerint csak a kötelezettségét teljesítette, ezért jelezte, le kíván mondani a plusz
juttatásról.
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Diószegi Imola képviselő:
Javaslatot tett a polgármester részére történő egy havi tiszteletdíjának megfelelő plusz juttatás
megállapítására is, hiszen ő is nagyon sokat dolgozott azért, hogy a négy napos Szent István
Napok zökkenőmentesen lebonyolításra kerüljön.
Kőszegi Ilona polgármester:
Aránytalanul magasnak érzi a részére javasolt összeget, ezért kérte a képviselő-testület tagjait,
hogy egy jóval szerényebb összegre tegyenek javaslatot.
Kőszegi Míra képviselő:
Reagálva Tánczos Sándor úr hozzászólására elmondta, hogy véleménye szerint a
kötelezettségüknél többet tettek, és megérdemlik a plusz juttatást. A polgármester részére
bruttó 80.000,- Ft plusz juttatást javasolt megállapítani.
Tánczos Sándor képviselő:
Javasolta, hogy senki ne kapjon plusz juttatást.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek Tánczos Sándor
képviselő úr javaslatával.
A képviselő-testület tagjai 4 nem szavazattal 1 igen ellenében Tánczos Sándor képviselő úr
javaslatát elutasították.
Kőszegi Ilona polgármester:
Tekintettel arra, hogy Mészáros Lajos alpolgármester úr és Tánczos Sándor képviselő úr
jelezték, hogy le kívánnak mondani a plusz juttatásról, az alábbiak szerint módosított
javaslatot tette a képviselők plusz juttatására: Diószegi Imola részére bruttó 70.000,- Ft
összeget, Kőszegi Míra részére egy havi tiszteletdíjának megfelelő összeget, azaz bruttó
23.000,- Ft plusz juttatást javasolt.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha a javaslattal egyetértenek.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében a javaslatot
elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2012. (IX.18.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az alábbi képviselőket egyszeri plusz juttatásban részesíti
a következők szerint:
Diószegi Imola
Kőszegi Míra

képviselő
képviselő

bruttó 70.000,- Ft
bruttó 23.000,- Ft

A Képviselő-testület felkéri a Körjegyző Asszonyt, hogy a Pénzügyi
Csoport útján intézkedjék az összegek folyósításáról.
Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: 2012. szeptember 30.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal,
hogy Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt bruttó 60.000,- Ft jutalomban részesítsék.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2012. (IX.18.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy bruttó 60.000,- Ft jutalomban részesíti Zavada Mihályné
kirendeltségvezetőt.
A képviselő-testület felkéri a Körjegyző Asszonyt, hogy a Pénzügyi
csoport útján intézkedjen a 60.000,- Ft + járulékai körjegyzőség felé
történő átutalásáról, valamint az összeg folyósításáról.
Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: 2012. szeptember 30.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal,
hogy a polgármester asszonyt bruttó 80.000,- Ft plusz juttatásban részesítsék.
A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadták, és
az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2012. (IX.18.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Kőszegi Ilona polgármester asszonyt bruttó 80.000,- Ft
plusz juttatásban részesíti.
A Képviselő-testület felkéri a Körjegyző Asszonyt, hogy a Pénzügyi
Csoport útján intézkedjék az összeg folyósításáról.
Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: 2012. szeptember 30.
9.

VEGYES

ÜGYEK

Mészáros Lajos alpolgármester:
Vegyes ügyek keretében a polgármester asszony által a napirend előtti 9. témában
elmondottakra csatolt vissza. Elmondta, hogy ő nem feljelentést tett, hanem törvényességi
felügyeletet kért a Szent István Park padozatának felújításával kapcsolatban. A kapott
tájékoztatásban kérdései egy részére kapott csak választ, de nem kívánja az ügyet tovább
bonyolítani.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1735órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola
képviselő

Tánczos Sándor
képviselő
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