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ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető  pályázatok véleményezése

Tisztelt  Képviselő- testület!

A 2013. május 30-i, Litér és Királyszentistván  Községek Képviselő-testületei  által  megtartott
együttes  ülés  keretében  a  két  testület  tárgyalt,  a  Litéri  Csivitelő  Óvoda  és  Bölcsőde
óvodavezetői állásának 2013. augusztus 1. napjától történő betöltéséhez pályázat kiírásáról.
A pályázat  kiírása  megtörtént.  A pályázatban  megjelölt  határidőig 1 pályázat  érkezett,  a
jelenlegi intézményvezető, Rokalyné Csizmadia Margit pályázott az állásra.

Az  intézményvezető  munkakör  betöltésére  beérkezett  egyetlen  pályázatba  a
királyszentistváni  képviselő- testület  tagjai betekintési  joggal  rendelkeznek,  annak
tartalmát  a  Litéri  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  (Litér,  Álmos  u.  37.)
megismerhetik, áttanulmányozhatják.

Tájékoztatom a  Képviselő-testület  tagjait,  hogy a  Litéri  Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás
Társulása  döntéshozó szerve, a  Társulási  Tanács  2013. július  31-i  ülésén Királyszentistván
Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  véleményét  is  figyelembe  véve  dönt  az
intézményvezető kinevezéséről.

Kérem  a  T.  Képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  benyújtott  pályázatot  véleményezni
szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. július 25.

Kőszegi Ilona
 polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ……../2013. (VII.31.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megvitatta  a  Csivitelő  Óvoda  és  Bölcsőde  óvodavezetői  állásának
betöltésére  kiírt  pályázatra  beérkezett  pályaművet,  és  támogatja
Rokalyné  Csizmadia  Margit  2013.  augusztus  1.  napjától  történő
óvodavezetői állásra történő kinevezését.

A képviselő-testület  megbízza a  Polgármestert,  hogy a  Litéri  Óvodai
Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása  Társulási Tanácsának ülésén a
testület véleményét tolmácsolja.

Felelős: Kőszegi Ilona
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Határidő: 2013. július 31.
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2. NAPIRENDI PONT

Királyszentistván monográfiájának elkészítésére  beérkezett  árajánlatok megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  által  elfogadott  ciklusprogram tartalmazza a település monográfiájának
elkészíttetését.  Az  árajánlatokat  három  különböző  mennyiségű  példány  komplett
elkészíttetésére kértük, azaz tartalmazniuk kell a könyv elkészítésének valamennyi költségét,
a szerzők munkadíját, és az anyag- és nyomdai költségeket is.
A munka elvégzésére három árajánlat  érkezett be, melyek a következők:

             Árajánlatot adó vállalkozás                    példányszám                                költség             

Zolamédia Kft. (Veszprém) 200 db 1.290.000,- Ft + ÁFA
300 db 1.328.000,- Ft + ÁFA
500 db 1.390.000,- Ft + ÁFA

Viza Kft. (Veszprém) 200 db 1.232.000,- Ft + ÁFA
300 db 1.272.000,- Ft + ÁFA
500 db 1.350.000,- Ft + ÁFA

Nyomdakész Kft. (Veszprém) 200 db 1.292.000,- Ft + ÁFA
300 db 1.332.000,- Ft + ÁFA
500 db 1.410.000,- Ft + ÁFA

Javasoljuk, hogy a legolcsóbb árajánlatot  – és egyetlen referenciát  bemutató – céget, a Viza
Kft. bízza meg a képviselő-testület 300 példány elkészítésével.

Királyszentistván, 2013. július 25.

Kőszegi Ilona
 polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ……../2013. (VII.31.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy
határozott,  hogy megbízza a  Viza Kft.-t  (Veszprém, Hajlat  u.  31.) a
település  monográfiájának  elkészítésével,  mely  monográfiát  300
példányban  kéri  B/5  méretű  könyvben  elkészíteni,  az  árajánlatban
foglaltak szerint, 1.272.000,- Ft + ÁFA összegért.
A  képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert  a  vállalkozási
megállapodás aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ilona
Határidő: 2014. július 31.
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ELŐTERJESZTÉS

3. NAPIRENDI PONT

Döntés Települési  Értéktár Bizottság létrehozásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A magyar  nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012.évi XXX. törvény 1§ e) pontja,
valamint 3.§ az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

Kérem a Tisztelt Testületet, mérlegelje, hogy vannak-e a településen olyan nemzeti értékek –
magyar  alkotótevékenységhez, termelési  kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és
élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk  történelme, valamint  a  közelmúlt  során  felhalmozott  és
megőrzött  minden  szellemi és anyagi,  természeti,  közösségi érték,  vagy termék,  amely a.)
hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott
tájegység lakossága  – a  magyarságra  jellemzőnek és közismertnek  fogad el, b.) jelentősen
öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, c.)
hozzájárul  új  nemzedékek nemzeti  hovatartozásának,  magyarságtudatának  kialakításához,
megerősítéséhez – amiknek adatait  az értéktárban szerepeltetni kellene.

Ha létezik ilyen,  kíván-e  Települési  Értéktár  Bizottságot  létrehozni.  Az értéktár  bizottság
működési szabályzatát  a  helyi önkormányzat  képviselő-testülete  határozza meg. Az értéktár
bizottság legalább három tagból áll. Munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési
feladatellátás  országos módszertani  intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével
hasznosításával  foglalkozó országos és területi  illetékességű szakmai  és civil szervezeteket.
Félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi
önkormányzat képviselő-testületének. 
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Az értéktár  bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és
ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat  – az általa  jóváhagyott  éves munka- és pénzügyi
tervre figyelemmel biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.

Királyszentistván, 2013. július 25.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ……../2013. (VII.31.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
magyar  nemzeti  értékek  és  hungarikumok  gondozásáról  szóló
114/2013.  évi  (IV.16.)  Kormányrendelet  2  §  (1)  bekezdése  alapján
megtárgyalta  a  Települési  Értéktár  Bizottság  létrehozásának
lehetőségét, és úgy döntött,  hogy nem kíván élni a települési értéktár
létrehozásának lehetőségével.

Felelős: Kőszegi Ilona
Határidő: azonnal


