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KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011. szeptember 14-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
Bereczki Bernadett pénzügyi vezető
Szalai Attila Bendola Családsegítő
Zavada Mihályné kir.vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 1600 órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester 
Köszöntötte  a  megjelent  képviselő  hölgyeket  és  urakat,  Bencze  Éva  körjegyző  asszonyt, 
Bereczki  Bernadett  pénzügyi  vezető  asszonyt,  Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt,  és  a 
megjelent királyszentistváni polgárokat, akik megtisztelték jelenlétükkel az ülést. 

Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből mind az 5 jelen van.
A napirendre  a  meghívóban szereplő  napirendi  pontokon kívül  még egy napirendi  pontot 
javasolt felvenni, az Öböl kártya rendszerhez való csatlakozás megtárgyalását.

A napirendi pontok közül a 20-as napirendet visszavonta, és a következő napirendre tett javaslatot:
1. Beszámoló a Körjegyzőség 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
2. Királyszentistván Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
3. Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
4. Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása 
5. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
6. A civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet megalkotása
7. Az első  lakáshoz  jutók  támogatásáról  szóló  8/2003.  (V.22.)  számú önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése
8. A  helyi  rendeletek  előkészítésében  való  társadalmi  részvételről  szóló  rendelet 

megalkotása
9. A 2010. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült 

beszámoló kiegészítése (Bendola Családsegítő Szolgálat)
10. Döntés  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszerhez 

csatlakozásról
11. VKTT társulási megállapodás módosítása
12. Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület felkérése egyesületbe történő belépésre
13. Királyszentistváni Nyugdíjas Klub kérelmének megtárgyalása
14. Központi orvosi ügyeleti megállapodás módosítása
15. Döntés térinformatikai rendszer aktualizálásáról
16. Döntés hótolási szerződésről
17. Külső bejárati ajtókra beérkezett árajánlatok megtárgyalása
18. Faluház csapadékvíz-elvezető rendszerének javítására beérkezett árajánlat megtárgyalása
19. Vegyes ügyek
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A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknek Diószegi 
Imola és Kőszegi Míra képviselőket 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. 

Javasolta, hogy a 15-18-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.

Kőszegi Ilona polgármester:
Napirend előtt tizenöt témában tájékoztatta a képviselő-testületet: 

1.) A Református Egyház felé az átutalás még nem történt meg, mert még nem számolt el 
a tavalyi évben kapott támogatási összeggel.

2.) Az Autó-Motor Sport Egyesülettel  a pénzeszköz átadásról a megállapodás aláírásra 
került, és az átutalás megtörtént.

3.) A  tanévkezdési  támogatás  pótkifizetésére  2011.  szeptember  21-én  kerül  sor.  Az 
augusztusi időpontban 791.000,- Ft került kifizetésre.

4.) Tájékoztatta a képviselő-testületet,  hogy a Szent Király Szövetség találkozóján való 
részt vétel költsége 186.915,- Ft volt, mely tartalmazza az utazás, az utasbiztosítás, az 
ajándék és a koszorúzás költségeit.

5.) Tájékoztatta továbbá a képviselő-testületet, hogy a testvértelepülési látogatás költsége 
229.688,- Ft volt, mely a buszköltséget és az utasbiztosítást tartalmazza.

6.) A rendőrség részére megszavazott 80.000,- Ft nem került átutalásra, mivel a három 
község képviselő-testületei által megszavazott, összesen 310.000,- Ft (Litér: 200 eFt, 
Vilonya: 30 eFt,  Királyszentistván:  80 eFt) nem fedezi  a rendőrségi használatra  és 
gazdaságos  üzemeltetésre  alkalmas  Yamaha  Neos  2T  típusú,  négyütemű, 
benzinüzemű segédmotor-kerékpár jelenlegi beszerzési költségét, mely 480.000,- Ft. 
Erre tekintettel kérte a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, hogy egyeztetve a másik két 
településsel (Litérrel és Vilonyával) a 2012. évi költségvetésben – lehetősége szerint – 
magasabb  összeget  tervezzen  erre  a  célra  a  képviselő-testület.  Így  a  koncepció 
készítésekor kellene a robogó vétel támogatásáról újra tárgyalni.

7.) A polgári védelmi sziréna próbaüzeme megtörtént, a sziréna működőképes.
8.) A Vertikál Zrt. felé 2011.06.30-án megtörtént a második részlet kifizetése, melynek 

összege 220.887,- Ft volt. Ebből mintegy 120.000,- Ft került már behajtásra, illetve a 
behajtások még folyamatban vannak.

9.) Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az  augusztus  20-i  program  összköltsége 
bruttó 2.111.910,- Ft volt. Ez tartalmazza a műsor, színpad és hangtechnika költségeit, 
melyek  1.851.050  Ft-ot,  a  protokoll  költségeit  (állófogadás,  koszorúzás, 
kenyérszentelés)  melyek  187.860,-  Ft-ot,  és  az  egyéb  költségeket  (nyomda,  mobil 
WC), melyek 73.000,- Ft-ot tettek ki.
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10.)A közmeghallgatáson felvetődött, hogy Királyszentistván nem válthatna-e fogorvost, 
és nem tartozhatna-e a litéren praktizáló doktornőhöz. Ez ügyben megkeresésre került a 
Veszprém Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerve,  melytől  a 
következő választ adta: 
„A változtatási eljárásában az önkormányzat,  azaz Önök, az első lépcső, mert Önök kötöttek szerződést 
azzal az orvossal, akit most le akarnak cserélni, tehát a szerződést kell felbontani a kollégával az abban 
foglalt módon.
A következő lépés,  hogy a választott  litéri  fogorvos kolléganővel  meg kell  kötni  a szerződést  a feladat  
ellátására, esetleg ezt megelőzően egy elvi megállapodást is elég ha kötnek, majd ezzel a szerződéssel vagy  
akár előzetes elvi megállapodással a balatonfüredi kistérségi intézetnél kell kérnie írásban az újonnan felkért 
fogorvosnak a saját működési engedélyének módosítását.”
A levél alapján át fogják tanulmányozni a jelenleg érvényben lévő szerződéseket, felveszi 
a kapcsolatot a litéri  doktornővel,  és várhatóan az novemberi testületi  ülésen javasolni 
fogja a jelenlegi szerződés felbontását.
11.) Előzetes  értesülések  szerint  november  hónapban megnyílik  egy új  pályázati 
lehetőség,  melynek  keretében  5.000  fő  alatti  kistelepülések  pályázhatnak  templom 
felújításra.  Az előzetes  tájékoztatás  szerint  a  támogatás  mértéke 100 %-os intenzitású, 
vissza  nem  térítendő  támogatás.  A  kiírás  megjelenése  után  érdemes  lenne  az 
önkormányzatnak  pályázatot  benyújtani  rá.  A  megjelenés  előtt  szeretne  a  felújítási 
munkálatokra árajánlatokat bekérni.
12.) Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  2011.09.28.  napján  16 
órától  közmeghallgatást  tart  a  Faluház  aulájában,  melynek  tárgya  a  Nitrokémia 
Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kérelme, a Királyszentistván, 020/5 hrsz. 
alatti  ipari  szennyvíztisztító  telepen  végezni  kívánt  veszélyes  és  nem  veszélyes  ipari 
hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó összevont (környezeti hatásvizsgálat és egységes 
környezethasználati  engedélyezési)  eljárás.  Az  ezzel  kapcsolatos  hirdetmény 
kifüggesztésre került az Önkormányzat hirdető táblájára,  illetve a buszmegállókba és a 
hirdetőtáblákra.
13.)  A  ciklusprogramban  szereplő  árvízvédelmi  munkálatok  elvégzésre  kerültek. 
Felvettük  a  kapcsolatot  a  Környezetvédelmi  Felügyelőséggel,  akik  a  szakmai  munkát 
irányították, illetve Vilonya Község Önkormányzatával, akik a telekalakítási munkálatok 
során kitermelésre került föld egy részét a rendelkezésünkre bocsátották, így nekik nem 
kellett  ezen  föld  elhelyezéséért  fizetniük,  míg  nekünk  nem kellett  földet  vásárolnunk. 
Ezzel  a  megoldással  mindkét  önkormányzat  jól  járt,  és  Önkormányzatunk  költségek 
nélkül meg tudta oldani az árvízvédelmet. 
14.)  A  Wifi  rendszer  és  a  térfigyelő  kamerák  kiépítésével  kapcsolatban  az  árajánlat 
beérkezett,  de  néhány,  az  árajánlatban  szereplő  technikai  feltétellel  kapcsolatban  még 
egyeztetések folynak. Amint az egyeztetések lezárulnak, a képviselő-testület elé terjeszti 
az anyagot döntésre.
15.)Végezetül tájékoztatta a T. Képviselő-testületet,  hogy 2011. szeptember 1. napjával 
Koloszár Istvánnét alkalmazta határozott idejű szerződéssel a szülési szabadságra, majd 
GYES vonuló Puskás Nikolett helyére.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. BESZÁMOLÓ A KÖRJEGYZŐSÉG 2011. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL      

Kőszegi Ilona polgármester:
Az  anyagot  mindenki  megkapta.  Megkérdezte  Bencze  Éva  körjegyző  asszonyt,  kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.

Mészáros Lajos alpolgármester:
Mit takar az átfutó tételeknél a 632.000,- Ft-os tétel?

Bencze Éva körjegyző:
A bérekkel kapcsolatos átvezetéseket.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással  jelezzék,  ha  elfogadják  az  előterjesztés  szerint  a  Körjegyzőség  2011.  évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült beszámolót.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2011. (IX.14.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és  jelen  jegyzőkönyv  1.  számú  melléklete  szerint  elfogadta  Litér-
Királyszentistván  Körjegyzőség  2011.  évi  költségvetésének  I.  félévi 
végrehajtásáról készült beszámolót.

Felelős: Bencze Éva körjegyző
Határidő: azonnal

2. KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011.  ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK     
MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az anyagot minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt, kíván-
e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.
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Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.

Mészáros Lajos alpolgármester:
A támogatás értékű bevételek csökkentek 6 millió Ft-tal, míg a felhalmozási célú bevételek 
nőttek ugyanennyivel. Ez milyen összeg, és mi indokolja a változtatást.

Bencze Éva körjegyző:
A  költségvetés  készítésekor  a  támogatás  értékű  működési  bevételben  lett  megjelölve  a 
szemétszállítási díj kompenzáció, de ezt  nem az államháztartáson belüli rendszerben, hanem 
államháztartáson kívüli rendszerben kell kezelni, ezért lett átvezetve. 

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással  jelezzék,  ha  elfogadják  az  előterjesztés  szerint  az  Önkormányzat  2011.  évi 
költségvetésének módosítását.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az Önkormányzat költségvetésének  
módosítását, és az alábbi rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és  jelen  jegyzőkönyv  2.  számú  melléklete  szerint  elfogadta 
Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  2011.  évi  költségvetésének 
módosítását.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

3. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.  I.  FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK     
VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az anyagot minden képviselő megkapta. Megkérdezte Bencze Éva körjegyző asszonyt, kíván-
e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva körjegyző:
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg észrevételeiket.

Mészáros Lajos alpolgármester:
A bevétel  oldalon a helyi adók kissé elmaradnak a tervezettől,  kéri,  hogy az adós kolléga 
szólítsa fel a nem fizetőket.
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Bencze Éva körjegyző:
A helyi adók befizetésének határideje szeptember 15. napja, és az emberek általában az utolsó 
napokban fizetnek,  így  ez  a  bevétel  várhatóan  még növekedni  fog.  A befolyt  adókról  az 
októberi testületi ülésen tájékoztatni fogja a testületet.

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással  jelezzék,  ha  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésének  I.  félévi 
végrehajtásáról készül beszámolót elfogadják.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2011. (IX.14.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és  jelen  jegyzőkönyv  3.  számú  melléklete  szerint  elfogadta 
Királyszentistván  Község  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetésének  I. 
félévi végrehajtásáról készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Tájékoztatásul elmondta, hogy az előterjesztést 
a  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  is  megvitatta.  Megkérte  Diószegi  Imolát  a  bizottság 
elnökét, tájékoztassa a képviselő-testületet a kialakult véleményről.

Diószegi Imola képviselő, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke:
A Kulturális és Szociális Bizottság a tervezetet elfogadásra javasolta, azzal a módosítással, 
hogy a lakásfenntartási támogatás esetében a 19. § (5) bekezdésében, a lakásban 4 fő feletti 
lakók esetében minden 4 fő feletti személy esetében az elfogadható lakásnagyság 15 m2/fővel 
növelhető legyen (szemben az eddigi 10 m2/fő-vel).

Kőszegi Ilona polgármester:
Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet a Diószegi 
Imola által előterjesztett módosítással.  

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal egységes szerkezetben elfogadták a szociális és  
gyermekvédelmi  igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  rendelet  módosítását,  és  az  alábbi  
rendeletet alkották:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (IX.16.). önkormányzati rendelete

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete  módosította, 
és  egységes  szerkezetben  elfogadta  a  szociális  és  gyermekvédelmi 
igazgatásról  és  ellátásokról  szóló rendeletét,  jelen  jegyzőkönyv 4.  számú 
melléklete szerint.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. szeptember 16.

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az imént elfogadott  Szociális  rendeletben a lakásfenntartási  támogatás esetében módosítás 
történt a hatáskör, bizottsági hatáskörből polgármesteri  hatáskörbe került a döntés. E miatt 
módosítani  szükséges az önkormányzat  Szervezeti  és Működési Szabályzatát  is,  hiszen ez 
tartalmazza  a  képviselő-testület  által  átruházott  hatásköröket.  Az  előterjesztést  minden 
képviselő megkapta.

Kérem a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek az előterjesztésben 
szereplő rendelet-tervezettel.

A  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  az  SZMSZ  módosítására  tett  
javaslatot, és az alábbi rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  módosította 
az  önkormányzat  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 
5/2002. (V.23). rendeletét jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerint.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. szeptember 16.

6. A  CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az  előterjesztést  minden  képviselő  megkapta.  A  rendeletben  leszabályozásra  kerülnének, 
hogy a kérelmezőknek milyen adatokat kell megadni magukról, illetve milyen mellékleteket 
kell csatolni a kérelemhez, hogy a képviselő-testület megalapozott döntést hozhasson. 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  civil  szervezetek  támogatásának 
szabályozásával kapcsolatos javaslatot. 
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A  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  az  előterjesztés  szerint  elfogadták  a  civil  
szervezetek támogatásáról szóló rendelet-tervezetet, és az alábbi rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 
civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletét jelen jegyzőkönyv 6. számú 
melléklete szerint.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. szeptember 16.

7. AZ ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 8/2003.  (V.22.)  SZÁMÚ     
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Sajnos évről évre csökkennek a bevételeink, 
ezért az olyan támogatásokat, melyek nem a napi megélhetéshez kapcsolódnak, illetve nem 
igényelték az elmúlt években, célszerű lenne megszüntetni. Az első lakáshoz jutók támogatása 
esetében igény nem merült fel az elmúlt 5 évben, ezért javaslom hatályon kívül helyezését, és 
ha a rendezési tervben szereplő utcák kialakításra kerülnek, újra tárgyalását. Az ezen a soron 
félretett kisebb összeg pedig felhasználható lenne más célra.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, tegyék meg észrevételeiket.

Mivel  kérdés,  észrevétel  nem hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék, ha egyetértenek az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 8/2003. (V.22.) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével. 

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták az első lakáshoz jutók támogatásáról  
szóló 8/2003. (V.22.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és az alábbi  
rendeletet alkották:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  jelen 
jegyzőkönyv 7.  számú melléklete  szerint  hatályon kívül  helyezte  az  első 
lakáshoz  jutók  támogatásáról  szóló  8/2003.  (V.22.)  önkormányzati 
rendeletét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. szeptember 19.
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8. A  HELYI RENDELETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN VALÓ TÁRSADALMI RÉSZTVÉTELRŐL     
SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:
Az  előterjesztést  minden  képviselő  megkapta.  A  rendelet-tervezet  a  jogszabályok 
előkészítésében való társadalmi részt vételről szóló 2010. évi CXXXI törvény alapján készült 
el. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat honlapja átalakításra került, és a 
honlapra  feltett  rendelet-tervezetekkel  kapcsolatban  véleményt  lehet  nyilvánítani,  mely  a 
hivatal e-mail címén jelenik majd meg.
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  helyi  rendeletek  előkészítésében  való 
társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotásáról szóló javaslatot.

A  képviselő-testület  a  javaslatot  elfogadta,  és  a  helyi  rendeletek  előkészítésében  való 
társadalmi részt vételről az alábbi rendeletet alkotta:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  jelen 
jegyzőkönyv  8.  számú  melléklete  szerint  elfogadta  a  helyi  rendeletek 
előkészítésében való társadalmi részt vételről szóló rendeletét.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. szeptember 16.

Szalai Attila (Bendola Családsegítő Szolgálat) 1630 órakor megérkezett.

9. A  2010.  ÉVBEN VÉGZETT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK     
ELLÁTÁSÁRÓL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTÉSE (BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ     
SZOLGÁLAT)  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Üdvözölte Szalai Attilát, majd elmondta, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Megkérdezte  Szalai  Attilát  a  Bendola  Családsegítő  szakmai  vezetőjét,  kíván-e  szóbeli 
kiegészítést tenni.

Szalai Attila (Bendola Családsegítő Szolgálat):
Röviden  elmondta,  hogy  a  2010.  évben  végzett  szakmai  célellenőrzésben  felvetett  apróbb 
hiányosságokra a megfelelő intézkedések megtételre kerültek, ezek az érdemi munkavégzést nem 
befolyásolták.
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Mészáros Lajos alpolgármester:  
A beszámoló  kiegészítése  tartalmazza,  hogy a  településen  biztosított  a  tartalmas  szórakozás 
lehetősége minden korosztály számára. Milyen szórakozási lehetőséget biztosít a Családsegítő?

Szalai Attila (Bendola Családsegítő Szolgálat):
A családsegítőnek nincs anyagi lehetősége programokat szervezni. Teljesen más a helyzet egy 
nagyváros,  és  egy  ötszáz  lelkes  kis  falu  között.  Ezzel  az  önkormányzat  által  biztosított 
szórakozási lehetőségekre utalt.

Tánczos Sándor képviselő:  
Véleménye szerint a 13-20 éves korosztály szórakozása tekintetében még lennének tennivalók.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Megemlítette,  hogy az Önkormányzat  csatlakozott  a mozgókönyvtári  rendszerhez,  kézműves 
szakkört  működtet,  van  baba-mama  klub,  támogatja  a  nyugdíjas  klub  rendezvényeit, 
gyerekkirándulást szervez, helyet biztosít a női torna számára, különféle rendezvényei vannak 
(férfinap, nőnap, gyereknap, nyugdíjas nap, majális, gyerekfarsang, stb.).

Mészáros Lajos alpolgármester:  
Kérte,  hogy a beszámoló előbbiekben említett  mondata tartalmazza,  hogy az Önkormányzat 
biztosítja a szórakozási lehetőséget.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Mivel  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait, 
kézfeltartással  jelezzék,  ha  a  Mészáros  Lajos  alpolgármester  úr  által  javasolt  kiegészítéssel 
elfogadják a 2010. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült 
beszámoló kiegészítését.

A képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal elfogadták a 2010. évben végzett családsegítő és  
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámoló kiegészítését, és az alábbi határozatot  
hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2011. (IX.14.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
és jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerint elfogadta a 2010. évben 
végzett  családsegítő  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  készült 
beszámoló kiegészítését.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal

Kőszegi Ilona polgármester megköszönte Szalai Attila munkáját, és nevezett 1640 órakor 
távozott.
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10. DÖNTÉS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ-  
RENDSZERHEZ CSATLAKOZÁSRÓL  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Királyszentistván  Község  Önkormányzata  évek  óta  részt  vesz  a  Bursa  Hungarica 
Ösztöndíjpályázatban, támogatva ezzel a királyszentistváni tehetséges gyerekeket.
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, a Kulturális és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolta. 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 Ösztöndíjrendszer 2012-es fordulójához történő csatlakozást.

A  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  a  Bursa  HungaricaFelsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012-es fordulójához való csatlakozásra tett javaslatot, és az  
alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2011 (IX.14.). Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  –  amennyiben  kiírásra  kerül  –  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2012. 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: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

11. VKTT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az előterjesztésben szürkével kerültek jelölésre a 
módosítások. Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  kérte  a  képviselő-testület  tagjait,  kézfeltartással 
jelezzék, ha a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását 
az előterjesztés szerint elfogadják.

A  képviselő-testület  tagjai  5  igen  szavazattal  elfogadták  a  VKTT  Társulási  Megállapodás  
módosítását, és az alábbi határozatot hozták:
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Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2011. (IX.14.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  „Veszprémi  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási 
Megállapodásának módosítása” című előterjesztést és úgy határozott, hogy a 
Veszprémi  Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodásának  -  a 
Társulási Tanács 4/2011. (II.28.) számú és 21/2011. (VII.11.) számú VKTT 
határozataival  kezdeményezett  -  módosítását  egységes  szerkezetben 
elfogadja. 

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  jegyzőt,  hogy  a 
határozati  javaslat  mellékletét  képező,  módosításokat  tartalmazó  egységes 
szerkezetbe foglalt Megállapodást aláírja.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

12. BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET FELKÉRÉSE EGYESÜLETBE     
TÖRTÉNŐ BELÉPÉSRE  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Elmondta, hogy belépés esetén az éves tagdíj 
összege  50.000,-  Ft  lenne.  Egyúttal  tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az  Öböl-
kártyákkal kapcsolatosan megkapta az elszámolást, miszerint 2011. évben 5 gyermek, 2 diák, 
és  15  felnőtt  részére  váltottak  ki  kártyát.  Ezen  kártyák  után  18.250,-  Ft  terheli  az 
Önkormányzatot.
Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.

Mészáros Lajos alpolgármester:  
Jó dolognak tartotta az Öböl-kártya rendszerhez való csatlakozást, véleménye szerint a lakosság 
felé jobban kellene propagálni a lehetőségeket (pl. hírekben, vagy kiadványban).

Kőszegi Ilona polgármester:  
A lakosság értesítve lett a lehetőségről, mivel minden ingatlanba bedobásra került egy tájékoztató 
lap, mely tartalmazta az igénylés feltételeit és költségeit, valamint a fontosabb igénybe vételi  
lehetőségeket,  illetve  a  Turisztikai  Egyesület  honlapjának  címét,  melyről  részletesebb 
információk is letölthetők.

Diószegi Imola képviselő:  
Megerősítette az elhangzottakat, ők is kaptak ilyen nyomtatványt. A csatlakozásra visszatérve 
elmondta, hogy véleménye szerint egyenlőre nem kellene csatlakozni az Egyesülethez.
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Kőszegi Míra képviselő:  
A turisztikai egyesület és az Öböl kártya elvonatkoztatható-e egymástól?

Kőszegi Ilona polgármester:  
Idén Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete  engedélyezte  az Öböl-kártya 
rendszerhez való csatlakozást.

Tánczos Sándor képviselő:  
Idén kevesen tudták igénybe venni ezt a lehetőséget.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Balatonfűzfő  képviselő-testülete  júniusi  ülésén  tárgyalta  a  csatlakozási  kérelmet, 
Királyszentistván képviselő-testülete szintén júniusban döntött a csatlakozásról. Talán a rossz 
időjárás is közbejátszott, hogy ilyen kevesen igényelték ezt a lehetőséget.

Diószegi Imola képviselő:  
Egyenlőre nem javasolta a Turisztikai Egyesületbe történő belépést.

Kőszegi Ilona polgármester:  
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással 
jelezzék, ha elfogadják azt a javaslatot, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata egyelőre 
nem kíván belépni 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 
40/2011. (IX.14.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Balatonfűzfő-Litér  Turisztikai  Egyesület  megtisztelő 
felkérését az egyesületbe történő belépésre, és megköszönve a felkérést úgy 
határozott, hogy egyelőre nem kíván élni a lehetőséggel.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a 
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületet. 

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

13. KIRÁLYSZENTISTVÁNI NYUGDÍJAS KLUB KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:  
A nyugdíjas  klub azzal  a kérelemmel  fordult  az Önkormányzathoz,  hogy a költségvetésben 
elkülönített összegen felül további összeggel támogassa programjai megvalósítását. A kérelem 
levél, valamint a II. félévi programterv kiküldésre került a képviselőknek. Javasolta, hogy plusz 
20.000,- Ft-ot biztosítson a képviselő-testület a nyugdíjas klubnak.
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Tánczos Sándor képviselő:  
A plusz támogatás megadása mellett emelt szót.

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 nyugdíjas klub részére 
plusz 20.000,- Ft támogatást biztosítsanak.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
41/2011. (IX.14.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta a királyszentistváni Nyugdíjas Klub kérelmét, és úgy határozott, 
hogy  a  költségvetésben  elkülönített  összegen  felül  plusz  20.000,-  Ft 
támogatást biztosít részükre programjaik megrendezéséhez.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a 
Nyugdíjas Klub vezetőjét. 

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

14. KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA  

Kőszegi Ilona polgármester:  
Az  előterjesztést  minden  képviselő  megkapta.  Balatonalmádi  Város  Önkormányzata 
kezdeményezte a régi megállapodás felbontását, és új kötését, mivel új, korszerű egészségházat 
valósított meg, pályázati pénzből. Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Tánczos Sándor képviselő:  
Miért kell felbontani az orvosi ügyeletre kötött szerződést a Huszár és Társa Bt-vel?

Kőszegi Ilona polgármester:  
Mert a pályázati  pénzből megvalósított  létesítményt a pályázónak kell  működtetnie,  és ebbe 
beletartozik  az  is,  hogy  a  feladatok  megszervezését  közvetlenül  az  általa  létrehozott 
Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft-vel lássa el.

Diószegi Imola képviselő:  
A változás után is gyakorlatilag ugyanazokkal az emberekkel fogják ellátni a feladatot, mint 
eddig, hiszen felajánlják nekik a továbbfoglalkoztatást.
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Kőszegi Ilona polgármester:  
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással 
jelezzék,  ha  egyetértenek  az  orvosi  ügyeleti  rendszer  módosítására  tett  javaslattal  az 
előterjesztésben szereplő határozat-tervezet szerint.

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

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
42/2011. (IX.14.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő Testülete az alábbiak 
szerint határozott:

1.)  A  háziorvosi  központi  ügyelet  közös  szervezésére  Alsóörs, 
Balatonalmádi  (gesztor),  Balatonfőkajár,  Balatonfűzfő,  Balatonkenese, 
Balatonvilágos,  Csajág,  Felsőörs,  Küngös,  Litér,  Szentkirályszabadja  és 
Királyszentistván  települések  önkormányzatai  között  2008.  március  1. 
napját  kötött,  2008.  június  1-től  és  2009.  július  1-től  módosított 
Megállapodást  közös  megegyezéssel  2011.  október  31-i  határidővel 
megszünteti

2.)  A  képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert  a  megállapodás 
felmondásával, és felhatalmazza, hogy a szükséges dokumentumokat aláírja.

3.)  Alsóörs,  Balatonalmádi  (gesztor),  Balatonfőkajár,  Balatonfűzfő, 
Balatonkenese,  Balatonvilágos,  Csajág,  Felsőörs,  Küngös,  Litér, 
Szentkirályszabadja  és  Királyszentistván  önkormányzatai  által  kötendő,  a 
háziorvosi  központi  ügyelet  közös  szervezésére  irányuló  megállapodást 
2011.  november  1.  napjával  határozatlan  időre  megköti,  és  a  háziorvosi 
központi  orvosi  ügyelet  működtetéséhez  szükséges  összeget  az  alábbiak 
szerint biztosítja: 

a.) 2011. november- december hónapban 36 Ft x lakos összeg/hó
b.) 2012. január 1-től 41 Ft x lakos összeg/hó

4.)  A  képviselő-testület  megbízza  a  Polgármester  a  megállapodás 
aláírásával.

5.) A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, a Huszár és Társa Bt.-vel 
kötött  megállapodást  felmondásával,  és  a  szükséges  dokumentumok 
aláírásával.

6.) A képviselő-testület megbízza a Polgármestert az Egészségügyi Központ 
Közhasznú Non-profit Kft-vel a szolgáltatói szerződés megkötésével, és a 
szükséges dokumentumok aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2011. október 31.
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 
1700 órakor bezárta.

K.m.f.

Kőszegi Ilona Bencze Éva
 polgármester  körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:

Diószegi Imola  Kőszegi Míra 
    képviselő     képviselő
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