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A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1600 órakor megnyitotta.
Kőszegi Ilona polgármester
Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket és urakat, Szabó Péter urat, a Balatonfűzfői
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság mb. tűzoltóparancsnokát, Bencze Éva körjegyző
asszonyt, Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, és az ÖBÖL TV munkatársait.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 jelen van.
Elmondta, hogy a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjáról
szóló rendeletet – adatok hiányában – nem tudja megalkotni a testület, de javasolta, hogy
határozatban a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében határozzák meg a
személyi térítési díjakat. Fentiek alapján az alábbi napirendi javaslatot tette:
Napirendi javaslat:
1. Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása
2. Az Önkormányzat Ciklusprogramjának elfogadása
3. Beszámoló a Kulturális és Szociális Bizottság 2010. évi tevékenységéről
4. VKTT Társulási Megállapodás módosítása
5. A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjak megállapítása
6. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelmének megtárgyalása
7. A Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérelmének megtárgyalása
8. Leader Kultúrpark kivitelezésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása (Zárt Ülés)
9. 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 5 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.
Javasolta, hogy a 8-as napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a zárt ülésre tett javaslatot.
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját hangfelvétel segíti, mely a
jegyzőkönyv elkészülte után törlésre kerül.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Napirend előtt egy témában tájékoztatta a képviselő-testületet, elmondta, hogy a „04
Alapítvány” felé a támogatási összeg átutalásra került.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Elmondta, hogy a rendelet-tervezetet minden képviselő megkapta. Ebbe beépítésre kerültek a
Kulturális és Szociális Bizottsági ülésen megbeszélt változtatások is.
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételüket, vagy javaslataikat.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással
jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerint a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló rendeletet.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet módosítását, és az alábbi rendeletet alkották::
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerint elfogadta A
Szociális és Gyermekvédelmi igazgatásról szóló rendeletét.
Felelős:
Határidő:

2.

Kőszegi Ilona polgármester
2011. március 25.

AZ ÖNKORMÁNYZAT CIKLUSPROGRAMJÁNAK

ELFOGADÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Miután a képviselő-testület tagjaival egy
kötetlen megbeszélésen az előzetesen összeállított program megvitatásra került, az
előterjesztésbe már a módosított ciklusprogram került kiküldésre.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint
elfogadják az Önkormányzat Ciklusprogramját.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat 2010-2014. évekre
készült ciklusprogramját, és az alábbi határozatot hozták::
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2011. (III.23.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és elfogadta ciklusprogramját, a jelen jegyzőkönyv 2. számú
melléklete szerint.
Felelős:
Határidő:

3.

BESZÁMOLÓ

Kőszegi Ilona polgármester
folyamatos

A
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KULTURÁLIS

ÉS

SZOCIÁLIS

BIZOTTSÁG

2010.

ÉVI

Kőszegi Ilona polgármester:
Átadta a szót Diószegi Imolának, a Kulturális és Szociális Bizottság elnökének.
Diószegi Imola képviselő:
Elmondta, hogy a 2010. őszén felálló képviselő-testület csak egy bizottságot hozott létre
– szemben az előző kettővel –, Kulturális és Szociális Bizottság néven. Elmondta, hogy 2010.
évben a Kulturális és Környezetvédelmi Bizottság munkáját Gelencsér Béla János, míg a
Szociális és Ifjúságvédelmi Bizottság munkáját Gálóczy Elemér irányította. Ezúton is
megköszönte munkájukat, valamint azon bizottsági kültagok munkáját is, akik segítették
munkájukat. A beszámolót minden képviselő megkapta, amelyben a 2010. évi programok
teljes körűen felsorolásra kerültek. Amennyiben kérdés van a beszámolóval kapcsolatban
szívesen válaszol rá.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék,
ha elfogadják a Kulturális és Szociális Bizottság 2010. évi tevékenységéről készült
beszámolót.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Kulturális és Szociális Bizottság
2010. évi tevékenységről készült beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (III.23.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerint elfogadta a
Kulturális és Szociális Bizottság 2010. évi tevékenységéről készült
beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
azonnal
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4.

VKTT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

MÓDOSÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
Az anyagot minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy a jelenleg hatályban lévő
jogszabályok szerint, a kistérségi társulások Társulási Megállapodásainak milyen kötelező
elemeket kell tartalmaznia, ezért a következő változtatások váltak szükségessé:
1.
A társulási megállapodásban rögzíteni kell az államháztartási szakfeladatok rendjét,
szakágazati besorolási szám szerint, melyet eddig nem tartalmazott a megállapodás.
2.
Rögzítésre került a megállapodásban, hogy a megkötött Feladatellátási
megállapodások alapján mely önkormányzatok, milyen szociális szolgáltatásokat vesznek
igénybe a VKTT-n keresztül, továbbá megnevezésre került a rendeletalkotásra kijelölt
önkormányzat (Papkeszi), és az ehhez kapcsolódó feladatok.
3.
Konkretizálásra került, hogy a közös fenntartású intézmények esetén a Társulási
Tanácsnak, mint fenntartónak, a jogszabályi megkötöttség alapján milyen feladatai vannak.
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha hozzájárulnak a VKTT-vel
kötött Társulási Megállapodás módosításához.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a VKTT-vel kötött Társulási
Megállapodás módosítását, és az alábbi határozatot hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (III.23.) KKt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítása előterjesztést, és a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának – a Társulási Tanács
4/2011. (II.28.) számú VKTT határozatával kezdeményezett – módosítását
egységes szerkezetben elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Megállapodás
módosítását jóváhagyó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a
Társulásnak küldje meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Körjegyzőt, hogy
a határozati javaslat mellékletét képező, módosításokat tartalmazó
egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást aláírja.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2011. április 11.
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5.

A

SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KÖRÉBE TARTOZÓ ELLÁTÁSOK SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI
DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások tekintetében jelenleg nem tudja a testület
rendeletben meghatározni a személyi térítési díjakat, mivel a VKTT többszöri és kitartó
kérésünk ellenére sem kalkulált és adott meg településünk vonatkozásában intézményi térítési
díjakat, melyek alapján meghatározható lenne a személyi térítési díj mértéke. Ezért, mint ahogy
hétfőn megbeszéltük, a körjegyző asszony készített számításokat azon feladatok ellátására
(szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás), melyre valamely adattal rendelkezünk.
Ez a kalkuláció kiosztásra került a képviselőknek.
A szociális étkeztetés tekintetében megkerestünk egy házhoz szállítást is vállaló éttermi
vállalkozást, mely 570,- Ft + 120 Ft szállítási díjban, azaz összesen 690,- Ft-ban határozta meg
1 ebéd (házhoz szállítással történő) önköltségét.
Ebből az adatból számoltunk intézményi térítési díjat, és ennek alapján teszünk javaslatot a
személyi térítési díjakra az előterjesztés első oldalán.
Tájékoztatom még képviselő-társaimat, hogy a vállalkozó által megadott összeg jóval kevesebb,
mint amelyért a kistérség által javasolt vállalkozó biztosítani tudná a szolgáltatás teljes körű
ellátását.
Ezért javasoljuk, hogy a VKTT vegye fel a kapcsolatot a vállalkozóval, és tőle rendelje meg a
szolgáltatást.
A házi segítségnyújtás tekintetében 1 fő alkalmazásának éves bér- és járulékköltségeit vettük a
költségek alapjául, és 7 fő gondozottal számoltunk.
Ezen alapadatokból kiindulva számoltunk intézményi térítési díjat, a kiadott számítások szerint.
A nappali ellátás és az időskorúak bentlakásos ellátása tekintetében javasoljuk a VKTT
intézményi kalkulációját elfogadni.
Kérem képviselő-társaimat, mondják el véleményüket az előterjesztett kalkulációról, és a
személyi térítési díj javaslatokról.
Az itt született határozatnak megfelelően kérni fogjuk, hogy Papkeszi Önkormányzata a
rendelet alkotásakor vegye figyelembe, és építse be a királyszentistváni személyi térítési díjakat
a rendeletbe.
Diószegi Imola képviselő:
Ezen szolgáltatások nyújtása a költségvetést hogyan befolyásolja?
Bencze Éva körjegyző:
A tényleges igények, illetve igénybevétel után tudjuk ezt majd megállapítani.
Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait,
kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják a személyes gondoskodás
körébe tartozó ellátások személyi térítési díjait.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a személyes gondoskodás körébe
tartozó ellátások személyi térítési díjait, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 11/2011. (III.23.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a VKTT-vel kötött feladatellátási szerződés alapján az Egyesített Szociális
Szolgáltató Intézményen keresztül ellátandó feladatok tekintetében meghatározza a
személyi térítési díjakat.
A szociális étkeztetés tekintetében felkéri a Kistérséget, hogy az étkeztetés biztosítására
kössön szerződést a Susogó Team Kft-vel (Balatonfűzfő, Bugyogóforrás út 12.), aki
házhoz szállítással együtt 690,- Ft/adag/nap (570,- Ft + 120 Ft szállítási költség)
összegért tudja – lényegesen olcsóbban, mint a kistérségnek beszállító egyéb
szolgáltatók – biztosítani az étkeztetést. A Képviselő-testület az önköltségnek
tekintetett 690,- Ft állami normatívával (220,- Ft/adag) csökkentett összegében, 470,Ft/adag/nap összegben állapítja meg az intézményi térítési díjat. A személyi térítési
díjakat a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
Egy főre eső jövedelem
(a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum
%-ában)
50 % alatt

Személyi térítési díjak
Fizetendő személyi térítési díj
Fizetendő személyi térítési díj
(szolgáltatási önköltség és a
(szolgáltatási önköltség és a
normatív állami hozzájárulás
normatív állami hozzájárulás
különbözetének %-ában)
különbözete Ft-ban, kerekítve)
0

50 – 100 % között

40 %

188,-

100 - 200 % között

70 %

329,-

90 %

423,-

100 %

470,-

200 – 300 % között
300 % felett

A házi segítségnyújtás tekintetében az 1 gondozási órára jutó önköltséget 1.494,Ft/gondozási órában, az 1 órára jutó normatívát 718,- Ft/gondozási órában, míg az
intézményi térítési díjat 776,- Ft/gondozási órában határozza meg a képviselő-testület.
A szolgáltatás igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj az alábbiak szerint kerül
megállapításra:
Egy főre eső jövedelem
(a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum %-ában)
150 % -ig

Fizetendő személyi térítési díj
(Ft/óra)
0

151 – 200 % között

80,-

201 - 250 % között

150,-

251 – 300 % között

230,-

300 % felett

310,-

A nappali szociális ellátás és az időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézményi
ellátása feladatok tekintetében a képviselő-testület elfogadja a szolgáltató
kalkulációját.
A képviselő-testület felkéri Papkeszi Önkormányzatát, hogy az egységes szociális
rendeletbe jelen határozatban megállapítottakat foglalja bele.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester
2011. február 25.
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6.

A

VESZPRÉM

MEGYEI

KATASZTRÓFAVÉDELMI

IGAZGATÓSÁG

KÉRELMÉNEK

MEGTÁRGYALÁSA

Kőszegi Ilona polgármester:
A kérelem levél másolatát minden képviselő megkapta. Javasolta, hogy 10.000,- Ft összeggel
támogassa a testület kérelmező munkáját.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek javaslatával.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatására tett javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (III.23.) KKt határozata
Királyszentistván
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Várpalotai Polgári Védelmi Kirendeltség támogatási kérelmét és úgy
határozott, hogy 2011. évben 10.000,- Ft-tal támogatja munkájukat.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Megállapodást írja
alá.
Felelős:
Határidő:

7.

A

Kőszegi Ilona polgármester
2011. április 30.

BALATONFŰZFŐ VÁROS
KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

HIVATÁSOS

ÖNKORMÁNYZATI

TŰZOLTÓSÁG

Kőszegi Ilona polgármester:
A kérelem levél másolatát minden képviselő megkapta.
Elmondta, hogy a tűzoltóság jelenlegi vízszállító gépjárműve már közel 25 éves, a folyamatos
karbantartás ellenére egyre többször szükséges a javítása, és sajnos a javítás egyre hosszabb
időt vesz igénybe, mely javítási idő alatt gyengül a térség tűzbiztonsága. Az új gépjármű
beszerzési ára 85 millió Ft, ebből az önrész 17 millió Ft. Jelenleg megközelítőleg 8,5 millió Ft
önrészt sikerült összegyűjteni a pályázathoz. Javasolta, hogy Királyszentistván
Önkormányzata 100.000,- Ft összeggel támogassa a beszerzést.
Megkérdezte Szabó Péter mb. tűzoltóparancsnokot, kíván-e kiegészítést tenni.
Szabó Péter mb. tűzoltóparancsok:
Elmondta, hogy a gépjármű beszerzésének indokoltságát nem kell tovább bizonygatni.
Alapvetően azért kereste meg az önkormányzatot, mert Királyszentistván is a balatonfűzfői
tűzvédelmi körzetbe tartozik. Minden körzetükbe tartozó önkormányzatot megkerestek,
illetve az illetékességi területükön működő nagyobb vállalkozásokkal is felvették a
kapcsolatot.
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Számításaik szerint a városoktól 600.000,- Ft-os kérnek, az iparosodott, illetve
idegenforgalmilag jelentősebb településektől 300.000,- Ft-ot, míg az infrastruktúrát
nélkülöző, kis településektől 150.000,- Ft támogatást remélnek.
Megtisztelő lenne, ha Királyszentistván Község Önkormányzata 300.000,- Ft-tal támogatná a
tűzoltóság technikai fejlesztését, mert ezzel a fejlesztéssel nagymértékben javulna a térség
tűzvédelmi biztonsága.
Mészáros Lajos alpolgármester:
Fontosnak tartja a tűzvédelmi biztonságot, ezért 150.000,- Ft összeggel javasolta támogatni az
eszközbeszerzést.
Tánczos Sándor képviselő:
Véleménye szerint kiemelkedően fontos feladatot látnak el a tűzoltók, ezért 300.000,- Ft
összeggel javasolta támogatni a gépjármű beszerzést.
Kőszegi Míra képviselő:
Véleménye szerint is fontos a tűzoltóság munkája, és a tavalyi évben kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak. Ugyanakkor figyelembe véve az önkormányzat anyagi lehetőségeit
150.000,- Ft támogatási összegre tett javaslatot.
Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek azzal a javaslattal,
hogy a Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére beszerzésre kerülő
vízszállító gépjármű költségéhez 150.000,- Ft támogatást biztosítson Királyszentistván
Község Önkormányzata.
A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozták:
Királyszentistván Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 13/2011. (III.23.) Kkt. határozata
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
részére beszerzésre kerülő vízszállító gépjármű költségéhez 150.000,- Ft
támogatást biztosít.
A támogatási összeget a pályázatot benyújtó Balatonfűzfő Város
Önkormányzat felé utalja át.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásról
a megállapodást írja alá, illetve a Körjegyzőt, hogy a Pénzügyi csoport útján
gondoskodjon az összeg átutalásáról.
Felelős:
Határidő:

Kőszegi Ilona polgármester, Bencze Éva körjegyző
2011. április 30.

Szabó Péter mb. tűzoltóparancsnok:
Megköszönte a támogatást a képviselő-testületnek.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel egyéb kérdés, észrevétel hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést
1730 órakor bezárta.
K.m.f.

Kőszegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola
képviselő

Kőszegi Míra
képviselő
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