
Képviselő-testületi ülés                                                                                                                         2013. március 26.  

ELŐTERJESZTÉS

1. NAPIRENDI PONT

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  minden  évben  beszámol  Királyszentistván  község
közbiztonságának alakulásáról, mely beszámolót jelen előterjesztéshez csatoltuk.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. március 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2013. (III.26.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
és  elfogadta  a  Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  által,  a  település
közrendjéről és közbiztonságáról készített beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal
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A BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Királyszentistván község vonatkozásában
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B E V E Z E T É S

A  Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  az  elmúlt  esztendőben  is  igyekezett  megfelelni  a
kihívásoknak,  arra  törekedett,  hogy  az  adott  jogi,  gazdasági  és  társadalmi  környezetben  minél
többet tegyen az itt élők, illetve az ide látogatók biztonságának megőrzése érdekében. 

Továbbra  is  elsődleges  célkitűzésünk  volt  a  bűnözés  csökkentése,  a  közterületi  jelenlét
növelése, reagáló-képességünk javítása, a közbiztonság szinten tartása.
Az  elmúlt  évben  nagy  erőfeszítéseket  tettünk  a  közterületek,  a  nyilvános  helyek  rendjének
megszilárdításával  a  lakosság  biztonságérzetének  javításáért. A  visszajelzések  alapján  a
Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  illetékességi területén  élők  biztonságérzetében
megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek.

Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve kiemelkedően jó eredményt ért
el a kapitányság. A kiemelt bűncselekmények vonatkozásában több „dobogós helyet” hoztunk el,
igen komoly felderítések történtek. Az eredmények nem egyediek, és nem kiugróak, hiszen a 2011.
esztendőben  is  hasonló  hatásfokkal  dolgoztunk.  Az  elmúlt  évben  a  Balatonalmádi
Rendőrkapitányság  –  a  bűnügyi  eredményesség  tekintetében  -  újra  az  országos  lista
élmezőnyébe került. 

BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

Az elmúlt  évben a  bűnügyi  szolgálat  a  rendészeti  szakterülettel  szoros  együttműködésben
rendet  tartott  Királyszentistván  község  területén.  A  lakosság  szubjektív  biztonságérzetét
leginkább befolyásoló bűncselekmények száma csökkent, a felderítési eredmények javultak.

A bűnügyi tevékenységet minősítő adatok szinte mindegyike javuló tendenciát mutat. Ezen adatok
között nem csak a nyomozás és felderítési  eredményességet kell érteni, hanem igen fontosak az
időszerűség, a további nyomozásra visszaadott ügyek is. Összességében értékelve jelenhető ki az a
tény,  hogy  az  elmúlt  évben  jó  színvonalú  közbiztonságot  sikerült  szolgáltatni  Balatonalmádi
városában és az egész kapitányság területén. 

Az összes bűncselekményt tekintve a 2012. év nyomozás eredményességi mutatója 60,91 %.
Alapvetően e szám önmagában keveset mutat, hiszen a területünkön élő állampolgárokat elsősorban
nem  az  foglalkoztatja,  hogy  a  szerzői  jogsértések  közül  vagy  az  okirattal  visszaélések  közül
mennyit sikerült felderíteni, hanem sokkal inkább lényegesek azok a bűncselekmények, melyek a
lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásolják. Ezek a lopás, betöréses lopás, jármű önkényes
elvétele, rongálás, garázdaság, testi sértés, rablás, emberölés, kábítószerrel visszaélés. 

A nyári idegenforgalmi szezon alatt évek óta visszatérő problémát okoztak a gépkocsi feltörők és a
gépkocsi tolvajok. Tavaly nyár elején elfogtuk az itt „dolgozó” gépkocsi feltörőket és a szezonban
Balatonalmádiban elkövetett összes gépkocsi feltörést sikerült rájuk bizonyítanunk. Az elkövetők
elfogását követően megszűntek a gépkocsi feltörések nemcsak a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
illetékességi  területén,  hanem a Balatonfüredi  Rendőrkapitányság területén  is.  A nyár  folyamán
sikerült  gépkocsi  tolvajokat  is  kézre  keríteni.  A  Királyszentistvánon  az  év  elején  történt  két
gépkocsifeltörés nem ebbe a sorozatba tartozott.  
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Királyszentistván községben kiemelt bűncselekmény, rablás, zsarolás, kifosztás és emberölés nem
történt. 
Királyszentistván község közigazgatási terültén 2012 évben 10  bűncselekmény történt:

 8 a személyi javak elleni bűncselekmény 
5 lopás: 2 gépkocsiból lopás, 3 lopás 
3 betöréses lopás
(5 eset a községhez tartozó ipari területen történt)

 1 közrend elleni bűncselekmény (garázdaság)
 1 gazdasági bűncselekmény 

RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

Királyszentistván  község  közbiztonsági  helyzete  stabil,  2012.  évben  is  szélsőséges
megnyilvánulásoktól  mentes  volt. A  közterületeken  és  nyilvános  helyeken  a  közbiztonsági
szempontból  indokolt  rendőri  jelenlétet  és  ezen keresztül  a  közrend fenntartását  az  egyenruhás
állomány  az  elvárásoknak  megfelelő  színvonalon  biztosította.  A  közterületi  szolgálatot  ellátó
állomány az állampolgári bejelentésekre minden esetben haladéktalanul reagált, a szükséges
és elsődleges intézkedéseket végrehajtotta.
 
A  rendészeti  szakterületen  tevékenységünk  a  bűnözés  csökkentésére,  a  közterületi  jelenlét
növelésével Királyszentistvánon is, mint a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén
a közrend, a közbiztonság fenntartására, irányult. 

Rendőri tevékenység

A 2011. évi adatokhoz képest 2012-ben 8 %-kal több, 5821 fő rendőrt tudtunk a közterületek
és nyilvános helyek ellenőrzésére vezényelni, ezzel 4 %-kal növeltük a közterületeken eltöltött
óráink  számát,  mely  számadat  a  Közlekedésrendészeti  Alosztály  vonatkozásában  még
markánsabb, 40 %-os emelkedést mutat. 
Ennek a ténynek is köszönhető, hogy Királyszentistvánon is az állomány intézkedési aktivitását a
főbb mutatók tekintetében sikerült megőrizni, illetve növelni. 

A  személyes  szabadságot  korlátozó  intézkedés  királyszentistváni  lakossal  szemben  nem
történt.

Rendezvénybiztosítás

A rendezvény  biztosítási  feladatok  jelentős  része, a  korábbi  évek  gyakorlatának  megfelelően
elsősorban a nyári  idegenforgalmi szezonra koncentrálódott:  XIII. Nemzetközi  Harley Davidson
Fesztivál  és Motoros Találkozó (Alsóörs), Országos Roncsderbi Futam (Csajág),  Veterán Autós
Találkozó és Ralley Verseny (Balatonalmádi), az Ivanics Rally és Motocross SE által, az Országúti
Tigrisek Motoros Klub szervezésében megtartott Őrült Motoros Hétvége Fesztivál (Balatonkenese),
Borhetek, Pálinka Napok (Balatonalmádi), falunapok, szabadtéri színházi előadások, stb). 
Királyszentistvánon ilyen jellegű, kiemelt esemény biztosítására nem került sor.
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Fokozott rendőri ellenőrzések

Az egyenruhás állomány 2012-ben összesen 329 alkalommal, 938 fővel vett részt helyi, területi,
országos,  vagy  Európai  Unió  által  elrendelt  (pl.  TISPOL)  akcióban,  melyek  közlekedési,
közbiztonsági  –  elsősorban  LSZBP -  közlekedési  és  egyéb  (körözési,  migrációs  stb.)  jellegűek
voltak. 

Az elmúlt esztendőben a  korábbi gyakorlattól eltérően, a heti egy alkalommal szervezett fokozott
ellenőrzések helyett gyakrabban –  264 alkalommal – hajtottunk végre  „A lakosság szubjektív
biztonságérzetét  leginkább  javító,  prevenciót  előtérbe  helyező  rendőri  intézkedések” (a
továbbiakban: LSZBP) keretében fokozott ellenőrzést a kapitányság illetékességi területén. 
Ennek köszönhetően minden településen,  így Királyszentistvánon is  –  lehetőség  szerint  a  helyi
körzeti megbízottak bevonásával – hetente legalább egy alkalommal folyamatos rendőri jelenlétet,
50 %-ban gyalogos járőrszolgálatot teljesítettünk. 
Az LSZBP végrehajtásába beosztott  állomány feladatai  ellátása során rendszeresen hajtott  végre
közlekedésrendészeti  ellenőrzéseket  is,  azonban  a  megyei  elképzelés  végrehajtása  érdekében  7
hetente – külön terv alapján – végrehajtottunk közlekedésrendészeti akciókat is. 

Közlekedésrendészeti tevékenység

A  kapitányság  területének,  különösen  Királyszentistván  község  jellegéből  adódóan,  a
közlekedési események döntő része tavaly is az úgynevezett holt szezonban történt. 2012-ben
összesen 3 baleset történt: 1 könnyűsérüléssel járó, 1 vad elütés, 1 sérülés nélküli. 

A  kapitánysághoz  tartozó  útszakaszainkon  egész  évben  sikerült  biztosítanunk  a  forgalom
zavartalanságát, a baleseti helyzet tekintetében pedig sikerült újra a 2010. évi eredményeket elérni,
hiszen  2012-ben útjainkon -  a  megyei  átlagtól  eltérően,  azt  jelentősen  meghaladva -  24 %-kal
csökkent a személyi sérüléses közúti balesetek száma.  Az előző év adataival összehasonlítva a
személyi sérüléssel járó balesetek száma 82-ről 62-re csökkent. 2012-ben 3 halálos baleset történt,
ami megegyezik az előző évivel. 

A tulajdon elleni szabálysértés Királyszentistván községben nem történt a 2012 évben.

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG

Szabálysértési munka

A  kiemelt  szabálysértések  száma  a  2011.  július  01-én  bekövetkezett  jogszabályváltozás  miatt
csökkent,  mivel  kiemelt  jogsértések  (a  megengedett  legnagyobb  sebességre  („gyorshajtás”),  a
továbbhaladás  tilalmára  („tilos  jelzésen  történő  áthaladás”),  és  a  járművezető  szervezetében  a
szeszes  ital  fogyasztásából  származó  alkohol  tilalmára  („ittas  vezetés”)  kerültek  közigazgatási
eljárás elbírálása alá.  (ide tartozik még a biztonsági öv használatára vonatkozó szabály)

A szabálysértési feljelentések számának jelentősen csökkenése a normaváltozásnak köszönhető. A
szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló
2012.  évi  II.  törvény  összesen  86  tényállást  tartalmaz, amelyből  13  a  bíróság,  38  a
kormányhivatal,  30 a rendőrség és 5 a vámszerv hatáskörébe tartozik.  A rendőrségi hatáskörbe
tartozó szabálysértési tényállások közül 9 szűnt meg 2012. április 15-től.  
A  település  vonatkozásában  helyi  lakos  ellen  szabálysértési  eljárás  3  esetben  indult,  gépkocsi
átiratás késése és 2 közbiztonságra veszélyes eszköz birtoklása miatt. 
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BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉS

A bűn- és baleset-megelőzés szakmai feladatai több területre terjednek ki. 

Kiemelt  témaként  szerepel  a  családon  belüli  erőszak  felismerése  és  elítélése,  a  kiszolgáltatott
helyzetben  elérhető  segítség,  amellyel  a  felnövekvő  nemzedékek  gondolkodásmódját  kívánjuk
megváltoztatni.
Királyszentistvánon családon belüli erőszakkal kapcsolatba hozható bűncselekmény nem történt.

A  településen  oktatási  intézmény  nem található,  így  a  királyszentistváni  gyermekek  az  általuk
látogatott intézményekben részesültek bűn- és balesetmegelőzési oktatásban, foglakozásban.

A körzeti megbízott kolléga tartotta a kapcsolatot a nyugdíjas klubbal, és felhívta a figyelmet az
időskorúakat érintő  trükkös  lopások  és  csalások  megelőzésére.  A  Veszprém  Megyei  Rendőr-
főkapitányság  által  nyert  TÁMOP pályázat  keretében  még  több  lehetőség  lesz  a  hatékony,  az
időseket  megcélzó  trükkös  lopások,  csalások  megelőzésére  és  az  áldozatvédelmi  tevékenység
kifejtésére.

Baleset-megelőzési  tevékenység  részének  tekinthető  az LSZBP végrehajtása  során,  a  település
területén,  a közbiztonság javítása érdekében a közlekedésrendészeti  ellenőrzések nagyobb számú
szervezése.  Folyamatos  volt  az  egyenruhás,  különösen  az  idegenforgalmi  időszakban  jelenlévő
megerősítő állomány baleset-megelőzési szempontú, aktuális helyzetnek megfelelő képzése, a napi
szolgálatának ehhez igazodó szervezése.

Királyszentistván által a Balatonalmádi Rendőrkapitányság munkáját segítő céllal  adományozott
pénzből megtörtént a kamerák beszerzése, amelyekkel a közlekedés biztonságát sértő, veszélyeztető
szabályszegések kiszűrésén túl a rendészeti és bűnügyi szakterület munkáját is tudjuk támogatni.

2012.  őszén szerveztük meg a településen  a  közbiztonsági  konzultációs  fórumot,  amelyen  az
addigi eredményekről, a település közhangulatát felzaklató gépkocsifeltörésekről is szó esett.

ÖSSZEGZÉS

Ha az  elmúlt  esztendő  elején  megfogalmazott  célkitűzéseket,  illetve  azoknak  a  feltételeknek  a
vizsgálatát  vesszük  sorra,  melyek  alapvetően  határozzák  meg  céljaink  valóra  váltását,
kijelenthetjük,  hogy  a  Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  2012-ben  is  képzett  és  felkészült
szakemberekkel, magas szakmai színvonalon tett eleget a kapitányság illetékességi területén élők, a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a magunk által támasztott elvárásoknak.

Elért eredményeink alapján úgy ítélem meg, hogy a kapitányság – a rendelkezésre álló feltételeket
és a földrajzi helyzetünkből adódó specialitásokat figyelembe véve – a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság  megítélését  pozitív  irányba  befolyásoló  teljesítményt  nyújtott,  amelynek  részét
képezték Királyszentistván közbiztonságának védelmére tett intézkedések is. 

Az  elkövetkezendő  esztendőben  sem  lehet  más  célkitűzésünk,  mint  a  társadalmi,  gazdasági
szereplőkkel  történő  összehangolt  együttműködéssel,  a  bűncselekményt  elkövető  ismeretlen
személyek lehető legnagyobb számú felderítésével és a büntetőeljárások sikeres befejezésével,  a
közterületen jelen lévő, reagáló rendőrséggel növelni az illetékességi területünkön élő polgárok, az
idelátogató turisták, átutazók szubjektív biztonságérzetét. 
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A  2012-es  esztendő  egyszerre  volt  a  magas  színvonalú  szakmai  helytállás,  a  példaértékű
együttműködés, a változás és az összefogás éve.  Stratégiai  helyeken hiányoztak parancsnokok,
eredményeink mégis kimagaslóak voltak. A civil szféra szerepelőivel sikerült megértetni, hogy a
térségben élők,  pihenők vagyon – és  személybiztonsága  érdekében közösen tudunk hatékonyan
fellépni  –  mellénk  álltak.  A  feladatokat  továbbgondoltuk,  hozzá  tettük  a  magunk  kreativitását,
tudását, a „szakma”, a hivatásunk iránti elkötelezettséget.

Úgy vélem a legfontosabb célkitűzés  az,  hogy a saját  magunkkal  szemben támasztott  minőségi
munkavégzést,  szakmai  és  emberi  hozzáállást  a  2013.  esztendő  során  is  képesek  legyünk
megvalósítani.

Balatonalmádi, 2013. március 13.

Vaszari Attila r. tzls. sk.
   körzeti megbízott

Jóváhagyom:

Dr. Szabó János r. alezredes sk.
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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Ismertté vált, regisztrált bűncselekmények fő fejezetenként (Enyübs)

MEGNEVEZÉS
Királyszentistván

2011. év 2012. év

Ismertté vált bűncselekmények 8 10

Személy elleni 0 0

Közrend elleni 1 1

Közlekedési bűncselekmények 0 0

Gazdasági 0 1

Házasság,  a  család,  ifjúság  és  nemi
erkölcs elleni 

0 0

Vagyon elleni 7 8

Államigazgatás, az igazságszolgáltatás, és
a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

0 0

Jellemző bűncselekmények alakulása az Enyübs alapján

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

2011. 2012.

Lopás 5 5
Betöréses lopás 0 3
Testi sértés 0 0
Garázdaság 0 0
Csalás 0 0
Sikkasztás 0 0
Zsarolás 0 0
Ittas vezetés 0 0
Összes regisztrált bűncselekmény 6 8

Királyszentistván községben 
bekövetkezett közlekedési balesetek számának alakulása

Megnevezés : 2011. 2012. Eltérés (%)
Halálos 0 0 0 %
Súlyos 1 0 - 100 %
Könnyű 2 1 - 50 %
Össz. sérüléses 3 1 - 66 %
Sérülés nélküli 2 2 0 %

Összesen 5 3 - 25 %
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Képviselő-testületi ülés                                                                                                                         2013. március 26.  

ELŐTERJESZTÉS

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Kulturális és Szociális Bizottság 2012. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat 44. § (5) bekezdése szerint:
„A Bizottság elnöke a bizottság munkájáról a képviselő-testület munkaterve szerint beszámol 
a képviselő-testületnek”

Fentiek alapján jelen előterjesztésünkhöz csatoltuk a Kulturális és Szociális Bizottság 2012. 
évi munkájáról készült beszámolót.

Királyszentistván, 2012. március 22.

Kőszegi Ilona
 Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
……./2013. (IiI.26.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és
az előterjesztés szerint elfogadta a Kulturális és Szociális Bizottság 2012. évi
tevékenységéről készült beszámolót.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal
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BESZÁMOLÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat 44. §. (5) bekezdése szerint 
„A Bizottság elnöke a bizottság munkájáról a képviselő-testület munkaterve szerint beszámol
a képviselő-testületnek.”

Királyszentistván  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Kulturális  és  Szociális
Bizottságra ruházta át hatásköreinek egy részét. .

Fentiek  alapján  az  alábbiakban  terjesztem  elő  Királyszentistván  Község  Önkormányzata
Képviselő-testületének  Kulturális  és  Szociális  Bizottsága  2012.  évi  tevékenységéről  szóló
beszámolót:

KULTURÁLIS FELADATOK:  

A  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  feladata  községünk  kulturális  életének  szervezése,
kulturális  rendezvények  lebonyolítása.  Ezek  az  események  egyrészt  a  hagyományos,
kiemelkedő értékeket őrzik, másrészt új értékeket próbálnak létrehozni. Községünk kulturális
eseményeivel,  közösségeket  próbálunk  teremteni,  a  már  meglévő  közösségeket  erősíteni,
fejleszteni, valamint lehetőséget nyújtani a lakosság szabadidejének tartalmas eltöltésére. Az
év folyamán 12 alkalommal üléseztünk, melyeken rendszeresen részt vett a polgármester és
alpolgármester úr is.

2012. évi kulturális rendezvények:

Farsang
Február 18-án gyerekfarsangot tartottunk. A gyerekek jelmezbe öltöztek, és gyerekjátékokkal,
tánccal, tombola húzással mulatták az időt. A rendezvényt a szülők süteménnyel támogatták.

Nőnap
A képviselő-testület  férfi  tagjai  Királyszentistván  férfi  lakosai  segítségével  március  10-én
rendezték  meg az immár  hagyományos Nőnapi  ünnepséget.  A nőket  virággal,  vacsorával,
műsorral, majd hajnalig tartó bállal köszöntötték.

Férfinap
Május  5-én  tartottuk  a  férfinapot.  A  rendezvényt  közösen  szerveztük  a  faluban  élő
asszonyokkal. A férfiakat ajándékkal, műsorral és vacsorával vártuk, amit hajnalig tartó bál
követett. A nőnaphoz hasonlóan a férfinap a falu legsikeresebb rendezvényei közé tartozik.
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Gyereknap
Május  26-án  gyereknapot  tartottunk.  A gyerekeket  arcfestés,  ugrálóvár,  valamint  „karate”
bemutató várta, továbbá lehetőségük nyílt pónilovaglásra is.

Gyerekkirándulás
Június 30-án az általános iskolások részére gyerekkirándulást szerveztünk, melynek keretében
a gyerekek a Bakonyban túráztak, majd a Leader Kultúrparkunkban meleg étellel vártuk őket. 

Szent István Napok
Augusztus 17-20-án került megtartásra a falu legnagyobb és legfontosabb ünnepe, melynek
megszervezése  nagyon  sok  előkészítő  munkát  igényelt.  A  falu  költségvetésében  az  év
kulturális rendezvényeire szánt összegből itt került a legnagyobb összeg felhasználásra. 2012.
évben továbbá  pályázaton  nyertünk 1  millió  Ft-ot  a  rendezvény szervezésére,  így  a  négy
napos  színvonalas  rendezvényen  belül  17-én  irodalmi  műsorral  összekapcsolt
festménykiállítás, 18-án családi nap, 19-én koncert, míg 20-án 3 órától éjjelig tartó program
színesítette a rendezvényt.
A visszajelzések alapján a rendezvény sikeres volt.

Nyugdíjas est
Október 5-én az Idősek Világnapját ünnepeltük, ahol a nyugdíjasokat vacsorával és műsorral
vártuk. A visszajelzések alapján az idősek nagyon jól érezték magukat.

Mikulás ünnepség
A királyszentistváni faluházba a Mikulás december 8-án érkezett. A gyerekek a Mikulást báb
előadással szórakoztatták, majd átvehették a Mikulástól a csomagokat. Sokan vettek részt az
ünnepségen, a gyerekek körében ez a legnépszerűbb ünnepség.

Adventi készülődés
Az Önkormányzat szervezésében 2012. december 15-én a Szent István Parkban – az adventi
készülődés jegyében – felállítottuk a „falu karácsonyfáját”,  amit a lakosság saját készítésű
díszekkel ékesített fel. A résztvevőket zsíros kenyérrel, teával kínáltuk. A zuhogó eső ellenére
sokan segítettek a falu karácsonyfáját feldíszíteni.

Nemzeti ünnepeink:
Március 15., augusztus 20, október 23.
Nemzeti  ünnepeinken  méltó  megemlékezést  tartottunk,  szavalatokkal,  ünnepi  beszéddel,  a
Himnusz  és  Szózat  eléneklésével.  Sajnos  minden  évben  egyre  kevesen  vesznek  részt  a
megemlékezéseken.

Kézműves foglalkozások
2012. év folyamán 3 alkalommal tartottunk kézműves szakkört, Puskás Nikolett vezetésével.
Ezen foglalkozások keretében origami, üvegfestés, karácsonyi készülődés, stb. tárgykörben
készültek alkotások.

Zumba
2012. év első felében heti két alkalommal, a második felében heti egy alkalommal volt zumba
oktatás a királyszentistváni faluházban. 
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Aerobic 
2012. szeptemberétől heti egy alkalommal aerobic foglalkozás van a faluházban.

Önkormányzatunk helyet biztosít továbbá a nyugdíjas klub és a polgárőrség rendezvényeinek.

KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG:  

Mint  minden  évben,  2012-ben  is  a  faluszépítésre-virágosításra,  valamint  környezetünk
tisztántartására helyeztük a fő hangsúlyt. 
A  Föld  Napja  alkalmából  április  28-án  hulladékgyűjtést  szerveztünk.  Királyszentistván
közigazgatási  területéhez  tartozó  területen  szedtük  össze  a  szemetet.  Az  önkormányzat
ebéddel és frissítővel várták a résztvevőket.

Tisztelt Képviselő-testület!

A felvázolt  programokból  látható,  hogy a  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  programjaival
próbált minden korosztályt megszólítani, és egy összetartó közösséget formálni.
Rendezvényeink  előkészítésében  és  lebonyolításában  a  Bizottság  munkáját  segítették  a
kültagok,  a  Polgárőrség  tagjai,  valamint  az  önkormányzat  dolgozói,  akiknek  ezúton  is
köszönöm a munkájukat, hiszen csak közös erővel, egymás munkáját kiegészítve és segítve
tudjuk megvalósítani közös céljainkat.

SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG:  

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Kulturális  és  Szociális  Bizottsága  10
alkalommal ülésezett 2012 évben, mely üléseken az alábbi ügyekben születtek határozatok:

Kérelem típusa Határozatok száma

Átmeneti segély 22 db  (ebből: 1 db elutasítás)
Átmeneti támogatás 28 db  (felsőfokú tanulmányokat 

folytató hallgatóknak)
Ápolási díj Szt. 43/B §. alapján   2 db  (1 felülvizsgálat, 1 meg-

megszüntető határozat
 – ügyfél kérelmére)

2012.  évben  átmeneti  segélyre  19  főnek  370.000  Ft-ot  (ebből  1  esetben  természetbeni
kifizetéssel) átmeneti támogatásra 10 főnek 280.000 Ft-ot utalt ki az Önkormányzat.

A  Képviselő-testület határozatai  között 9 határozat  a Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázat
nyerteseire,  1  határozat a  tanévkezdési  támogatás  kifizetésére,  és  1  határozatot a
nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi támogatására vonatkozóan.
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Királyszentistván  Község Önkormányzata  33/2012.  (VI.19.)  sz.  Kkt.  határozatával  döntött
arról, hogy a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a királyszentistváni állandó lakóhellyel

rendelkező,  és  életvitelszerűen  a
településen  élő  óvodába,  általános
iskolába,  középiskolába és főiskolára
járó  gyermekeket  egyszeri  tanév-
kezdési  támogatásban  részesíti.  A
bekért  iskolalátogatási  igazolások
alapján  a  királyszentistváni  lakó-
hellyel rendelkező gyermekek közül  
22  fő  járt  óvodába,  32  gyermek
általános  iskolai,  31  fő  középiskolai
tanulmányait  végezte,  míg  11  fő
felsőfokú képzésben vett  részt. 2012.
évben  tanévkezdési  támogatásra
967.000 Ft-ot fizettünk ki. 

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  2012.  évben  is  belépett  a  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási  Pályázatrendszerbe,  melynek  keretében  10  fő  részére  összesen  350.000,-  Ft
ösztöndíj  került  kifizetésre.  Az  Arany  János  Tehetséggondozó  programban  két
királyszentistváni  gyermek  vesz  részt,  részükre  2012.  évben  40.000,-  Ft  ösztöndíj  került
folyósításra.
A nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi támogatására 287.500,- Ft-ot fordítottunk. 

Tárgyévben lakossági vízdíj támogatás címén 50 Ft/m3 + ÁFA összegű támogatást nyújtott az
Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lakossági  szennyvízdíjhoz,  melyre  mintegy 1.100 eFt
került kifizetésre.
Lakossági  hulladékszállítási  díj  kedvezmény  jogcímen  tárgyévre  vonatkozóan  mintegy  
1.586 eFt-ot biztosított az Önkormányzat. 

A polgármester által elbírált szociális ügyek ismertetése:

Kérelem típusa Benyújtott/támogatott  kérelmek
Kifizetett összegek

Temetési segély   5 db 250.000 Ft
             Szülési segély                                                        5db                                              285.000 Ft  

Összesen: 10 db 535.000 Ft

Jegyzői hatáskörben elbírált ügyek:

Kérelem típusa Benyújtott  kérelmek

Közgyógyellátás (8 megállapítás)   8 db 
Ápolási díj (1 felülvizsgálat,)     1 db
Aktív korúak ellátása 11 db 
(Rendszeres szociális segély: 1 felülvizsgálat. 
FHT: 4 megáll., 2 szüneteltetés, 4 megszünt.,)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény     8 db 
(7 megáll., 1 megszünt. határozat)
Egészségügyi szolgáltatásra hatósági ig. (5 megáll., 2 megszünt.)        7 db  
Összesen: 35 db
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2012.  évben  közgyógyellátásra  való  jogosultság  7  esetben  alanyi  jogon,  míg  1  esetben
méltányossági alapon került megállapításra. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül 2012. évben 1 főt vontunk be
közfoglalkoztatásba. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elsősorban nem pénzbeni támogatás (2012. évben
1 alkalommal 5.800,- Ft pénzbeni, majd jogszabályi változás miatt egy alkalommal 5.800,- Ft
természetbeni (Erzsébet utalvány) támogatás került folyósításra), a rá jogosultakat normatív
étkezési  kedvezmény,  tankönyvkedvezmény,  tandíjkedvezmény  és  egyéb,  külön
jogszabályokban  meghatározott  kedvezmények  (pl.  körzeti  óvodába  kötelező  a  gyermeket
felvenni,  a  2.  szakképzés ingyenes számukra,  ösztöndíjakra való pályázatoknál  kedvezőbb
elbírálásra jogosultak, stb.) illetik meg. 
Önkormányzatunknál 2012. augusztus 1-én 13 gyermek, november 1-én pedig 12 gyermek
részesült  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben.  Rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezmény jogcím alatt 2012. évben 145.000,- Ft (részben pénzben, részben természetben)
került kifizetésre. 

2012. évben 1 gyermek esetében szüntettük meg a védelembe vételt; mivel az eredményt nem
hozott.  A  gyermek  nem járt  iskolába,  ezért  az  iskoláztatási  támogatás  is  felfüggesztésre,
illetve  szüneteltetésre  került.  Ez  az  eljárás  is  megszüntetésre  került,  mivel  a  gyermek
nagykorúvá vált.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kulturális  és  Szociális  Bizottság  2012.  évben  végzett  tevékenységének  összegzéseként
elmondható, hogy munkáját az elfogadott munkaterve szerint, a vonatkozó jogszabályokban
és a helyi rendeletekben foglaltaknak megfelelően végezte.

Tárgyévben Önkormányzatunk mindent  megtett  annak érdekében, hogy a támogatásokra a
megfelelő összeget biztosítsa. A 2012. évben beadott kérelmek közül pénzhiány miatt egyet
sem kellett elutasítani.

Mindenképpen szólni kell arról, hogy Királyszentistván Község Önkormányzatának munkája
egy szociálisan érzékeny, és a rászorulókon segíteni akaró és segíteni tudó önkormányzati
tevékenységet tükröz.

Az egyre nehezedő gazdasági helyzetben nagy kihívást jelent, hogy a támogatások mértékét a
következő években is szinten tudjuk tartani, és a rászorulókat segíteni tudjuk.

Királyszentistván, 2013. március 22.

Diószegi Imola
      Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke
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ELŐTERJESZTÉS

3. NAPIRENDI PONT

Fészekhinta beszerzéséről döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi évben a játszótérre tervezett fészekhinta beszerzése elmaradt, ezért javasoljuk, hogy
a  beszerzést  és  a  telepítést  még  a  gyereknap  előtt  tegyük  meg.  Ehhez  újra  bekértük  az
árajánlatokat, melyek a következők:

1. RD Masters Kft. (Balatonalmádi) 665.000,- Ft + ÁFA
2. HAÁSZ Kft. (Szeged) 676.800,- Ft + ÁFA
3. Játszótér 2006. Kft. (Bezi) 621.000,- Ft + ÁFA
4. Woodwork Hungary Kft. (Szigethalom) 625.140,- Ft + ÁFA 

Királyszentistván, 2013. március 22.

Kőszegi Ilona
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
……./2013. (III.26.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a
fészekhinta  telepítésére  beérkezett  árajánlatokat,  és  úgy  határozott,  hogy  a
Woodwork Hungary Kft-től (Szigethalom, Berzsenyi Dániel köz 1/3.) rendeli
meg  a  fészekhinta  telepítését  az  árajánlatában  szereplő  625.140,-  Ft  +ÁFA
áron.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  Polgármestert  az  eszköz  beszerzésével
kapcsolatos teendőkkel.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: azonnal
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ELŐTERJESZTÉS

4. NAPIRENDI PONT

Díszjelvény készíttetéséről döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal  a  javaslattal  fordulok a  T.  Képviselő-testület  felé,  hogy a  település  címerét  ábrázoló,
minőségi  díszjelvényt  készíttessünk,  melynek  különféle  rendezvényeken  történő  kitűzésével
ismertebbé  tehetjük  településünk  címerét,  és  jelezhetjük  együvé  tartozásunkat,
Királyszentistvánhoz való kötődésünket.

A jelvényt (számozottan) a képviselő-testületi tagok kapnák meg, illetve javaslom, hogy az előző
ciklusok  polgármesterei,  a  jegyző  asszony,  valamint  a  közösségünkért  tevékenykedő  civil
szervezetek vezetői legyenek jogosultak a viselésére.

A jelvény kivitele: színesfém, aranyozott, két színnel zománcozott, mérete 17 x 20 mm.

A Metal-Art  Nemesfémipari  Zrt  árajánlata  alapján  a  gyártás  költségei  a  következők  szerint
alakulnának:

A jelvény ára:   2.820,- Ft/db + ÁFA
A szerszámköltség (klisé) egyszeri költsége: 85.000,- Ft + ÁFA

Első körben 20 db jelvény rendelését javaslom.

Királyszentistván, 2013. február 20.

Kőszegi Ilona
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
……./2013. (III.26.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete  úgy határozott,
hogy 20 db Királyszentistván címerét ábrázoló díszjelvényt rendel a Metal-Art
Nemesfémipari  Zrt-től,  az  árajánlatában  szereplő  2.820,-  Ft/db  +  ÁFA
egységáron, illetve biztosítja a klisé elkészítésének egyszeri díját, 85.000,- Ft +
ÁFA összeget.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  díszjelvények
beszerzésére.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2013. június 1.
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 ELŐTERJESZTÉS

5. NAPIRENDI PONT

A térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztéséről döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Napjainkban minden település  törekszik  arra,  hogy az ott  lakók minél  inkább magukénak
érezzék falujukat, városukat és ennek – egyebek mellett – fontos elemeit képezik az elérhető
infrastruktúrák, igénybe vehető szolgáltatások és a biztonság. 

A közterületen található értékek, a magántulajdon, valamint az emberi biztonság védelmének
legmodernebb formáját jelentik a közbiztonsági térfigyelő rendszerek. Használatuk által egy-
egy kijelölt  terület,  település,  stb.– 24 órás megfigyelés  és képrögzítés  alá  helyezhető.  Ez
mind a prevenció, mind a felderítés szempontjából óriási lehetőségekkel bír, hiszen a rendszer
egyrészt visszatartja a bűnelkövetésre és garázdaságra hajlamos egyéneket a bűncselekmény
elkövetésétől,  másrészt  segít  az  elkövetők  azonosításában  és  elfogásában.  
Az érintett területeken egyértelműen mérhetővé vált a közbiztonság javulása.

Fentiek megfontolása alapján Önkormányzatunk térfigyelő rendszer kiépítéséről döntött 2011.
novemberi testületi ülésén. Az első szakasz kiépítése 2012. februárjában megtörtént. 

A  2013.  évi  koncepcióban  a  képviselő-testület  célul  tűzte  ki  a  térfigyelő  rendszer
továbbfejlesztését, melyre a következő javaslatot teszem:

1 db digitális kamera elhelyezése a Fő utca – Széchenyi utca sarkánál,
1 db digitális kamera elhelyezése a Kossuth utca – Dózsa utca sarkánál.

Ezen munkák elvégzésére három ajánlatot kértünk be, melyek a következők:

Future Via-Nett Kft. (Budapest) 819.100,- Ft + ÁFA
Nyugalom Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft. (Veszprém) 590.200,- Ft + ÁFA
Dénes István elektronikai műszerész, elektronikus
Vagyonvédelmi vállalkozó (Balatonfűzfő) 573.750,- Ft + ÁFA

A beérkezett három árajánlat közül Dénes István ajánlata a legkedvezőbb. Mivel a jelenlegi
rendszert is ő telepítette, javaslom elfogadni ajánlatát, és megbízni a munka elvégzésével.

Kérem a T. Képviselő-testületet az árajánlatok megvitatására.

Királyszentistván, 2013. március 20.

Kőszegi Ilona
Polgármester

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Telefon: (88) 589-921, Telefon/Fax: 589-920
E-mail: kiszti@invitel.hu



Képviselő-testületi ülés                                                                                                                         2013. március 26.  

Határozati javaslat

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete
……./2013. (III.26.) KKt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete  úgy határozott,
hogy a térfigyelő  rendszer  továbbfejlesztésével  Dénes Istvánt  bízza  meg,  az
árajánlatában szereplő 573.750,- Ft + ÁFA összegért. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  vállalkozói  szerződés
aláírására és a szükséges ügyintézésre.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2013. április 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Telefon: (88) 589-921, Telefon/Fax: 589-920
E-mail: kiszti@invitel.hu
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ELŐTERJESZTÉS

6. NAPIRENDI PONT

Döntés aszfaltozási munkálatok megrendeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A településen több helyszínt érintően javasoljuk aszfaltozási munkák megrendelését:

1.            Petőfi utca sarka:   

A  Magyar  Közút  Nonprofit  Kht.  tájékoztatása  szerint  2013.  március  28.  napjával

megkezdődik  a  7202-es  közút  72-es  főúttól  a  Peremartoni  elágazóig  tartó  szakaszának

pályázati pénzből történő felújítása. Ennek keretében a település Fő utcája is felmarásra és

megerősítésre kerül. A beruházást megelőző felmérés során megállapításra került, hogy a Fő

utca déli  oldalán, a Petőfi utcától a temetőig húzódó, a 90-es évek első felében kiépítésre

került járda nem szerepel az építési engedélyes nyilvántartásban, így a tervezéskor sem lett

figyelembe  véve.  A Közútkezelő  munkatársaival  folytatott  egyeztetés  során  két  lehetőség

merült fel:

1.) A felújítás során az útszakasz a teljes szélességben (járdát érintően is) felújításra kerül,

így azonban a déli oldalon megszűnik a járda.

2.) A járda marad, de ebben az esetben a Petőfi utca sarkán levő, mintegy 20 m2 nagyságú

murvás  területet  az  önkormányzatnak  saját  forrásból  aszfalt  burkolattal  szükséges

ellátnia,  hogy a megépülő felújított  útszakaszra ne verjék fel a murvát a közlekedő

autók.

Fentiek alapján javasoljuk a második verziót, azaz a mintegy 20 m2 nagyságú murvás terület

aszfaltburkolattal történő ellátását.

2.            A 033/6 és 101-es önkormányzati terület:  

A 033/6 és 101-es önkormányzati területen javasoljuk egy aszfaltozott sáv kialakítását, mely

csatlakozna a 7202-es út felújításakor elkészülő, mintegy 6 m-es sárrázóhoz. Ezen aszfaltozott

sáv biztosítaná  az  új  Leader  Kultúrparkunk,  valamint  a  játszóterünk  rossz  időben történő

megközelítését.

Az  árajánlatot  mart  aszfaltozással  kértük.  A  mart  aszfalt  6  cm  vastagságban  kerülne

elhelyezésre, melynek tetejére egyrétegű felületi bevonat kerülne.
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Három céget kerestünk meg, melyek a következő ajánlatokat adták a fenti munkákra:

1. Baumeister Kft. (Veszprém) 1.639.548,- Ft + ÁFA

2. Magyar Aszfalt Kft. (Veszprém) 1.443.113,- Ft + ÁFA

3. Rátóti Útépítő Kft. (Veszprém-Gyulafirátót) 1.585.253,- Ft + ÁFA

Fentiek alapján javaslom a legolcsóbb árajánlatot elfogadni.

Kérem a T. Képviselő-testület tagjait, az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. február 22.

Kőszegi Ilona sk.
  polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2013. (III.26.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
megtárgyalta  a  településen  szükségessé  vált  aszfaltozási  munkákra
beérkezett árajánlatokat, és úgy határozott,  hogy a Magyar Aszfalt Kft-t
bízza meg a munkálatokkal, az árajánlatukban szereplő 1.443.113,- Ft +
ÁFA összegért.

A Képviselő-testület  megbízza a Polgármestert  a  vállalkozási  szerződés
aláírásával.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2013. augusztus 1.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Telefon: (88) 589-921, Telefon/Fax: 589-920
E-mail: kiszti@invitel.hu
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ELŐTERJESZTÉS

7. NAPIRENDI PONT

Központi orvosi ügyeleti megállapodás felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó – kötelező önkormányzati  feladat – háziorvosi
ügyeleti  ellátás  közös  szervezésére  megállapodás  van  érvényben  Alsóörs,  Balatonalmádi,
Balatonfőkajár,  Balatonfűzfő,  Balatonkenese,  Balatonvilágos,  Csajág,  Felsőörs,  Küngös,
Litér,  Szentkirályszabadja  és  Királyszentistván  települések  önkormányzatai  között,
Balatonalmádi gesztorságával. 

Balatonvilágos  Község  Önkormányzata  2013.  február  4-én  értesítette  az  önkormányzatot,
hogy  2013.  január  1-től  megyét  váltott,  Somogy  megyéhez  tartozik.  Az  orvosi  ügyeleti
feladatokat  Siófok  város  ügyeleti  ellátásához  kapcsolódva  kívánják  megoldani,  ezért  a
megállapodást 2013. február 28-i határnapra felmondta. 
A  megállapodás  8.  pontja  szerint:  Bármely  település  önkormányzata  ill. Egészségügyi
Központ  Közhasznú  Non-profit  Kft.  6  hónapos felmondási  idővel  a  megállapodást
felmondhatja. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondás határidejének beálltakor hatályát
veszti, a többi önkormányzat közös szándéka esetén új megállapodást kell kötni. 

Az OEP Ártámogatási  és Finanszírozási Osztály értesítette Balatonalmádi önkormányzatát,
hogy Balatonvilágos településre szóló finanszírozást 2013. február 28-val hivatalból lezárta a
Balatonalmádi  Kistérségi  Eü.Kp.  Nonprofit  Kft  szolgáltatónál.  Így 2013.  március  1-től  új
megállapodás kellett volna kötni. 
Ahhoz,  hogy  a  jogszabályoknak  megfelelően  működhessen  a  központi  ügyelet  és
finanszírozása is biztosított legyen (működési engedély módosítás, finanszírozási szerződés
módosítás) március 31-ig az érintett képviselő-testületeknek az új megállapodást jóváhagyó
határozatára van szükség. 

Papkeszi  Község  Önkormányzata  értesítette  Balatonalmádi  Önkormányzatát,   hogy  –  a
Balatonalmádi  Járáshoz  tartozása,  a  Balatonfűzfő  önkormányzatával  alkotandó  közös
önkormányzati  hivatal  és  Balatonfűzfővel  közös  háziorvosa  okán  –  az  almádi  központi
ügyelet közös szervezéséhez kíván csatlakozni. 

Fentiek alapján elkészült új megállapodást, a települési képviselő-testületek vagy elfogadták
(8 önkormányzat, köztük Királyszentistván is) , vagy a döntést elnapolták (4 önkormányzat) ,
vagy részben nem fogadták el (1 önkormányzat) , így a központi ügyelet közös szervezésére
szóló megállapodás jóváhagyására egyhangú döntés nem született.

A települési  képviselő-testületek  egy  része  által  kifogásolt  –  az  eddigiekhez  képest  új  –
megállapodás-rész  lényege,  hogy  megállapodást  jóváhagyó  települések  önkormányzatai
gondoskodnak arról, hogy a velük jogviszonyban álló praxisjogosult  háziorvos az ügyeleti
szolgálatban ténylegesen részt vegyen, ezt a kötelezettséget a köztük lévő megállapodásban
rögzítik.  Továbbá amennyiben valamely önkormányzat nem biztosítja a vele szerződésben
álló  háziorvos  részvételét  az  ügyeleti  feladatok  ellátásában,  a  támogatás  mértéke  –  az
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általános 41,-Ft x lakos x hó helyett - 123,-Ft x lakos x hó, az orvos feladatellátásba részt nem
vételétől számított hónap 1. napjától.  Ezen szakasz rögzítésére a megállapodásban azért volt
szükség,  mert  3  település  háziorvosa  (2 háziorvos)  egyáltalán  nem vesz részt  az  ügyeleti
feladatok ellátásában. 

A  megállapodás  ezen  részét  el  nem  fogadó  polgármesterek  egyeztetést  kezdeményeztek,
további  jogszabályi  alátámasztást  kértek,  ezen  felül  az  Egészségügyi  Non-profit  Kft-től
pontos, részletes kimutatást kértek az ügyelet működéseinek költségeiről mind bevételi mind
kiadási szempontból. 
2013. március 12-én egyeztető megbeszélésre került sor az érintett települések polgármesterei
és az egészségügyi szolgáltató részvételével. Lényeges elmozdulás a vitatott pontokat illetően
nem született. 
Március  14-én  Balatonfőkajár,  Csajág  és  Küngös  polgármesterei  –  átmeneti
megoldásként,  az  OEP finanszírozás  folyamatosságának biztosítására  –  azt  javasolták,  a
szerződésbe  kerüljön  bele,  hogy  az  önkormányzatok  a  megállapodás  nem  ügyelő
orvosok  miatt  fizetendő  többlet-költségre  vonatkozó  részét  3  hónapon  belül
felülvizsgálják. 
E kiegészítéssel  ellátott  megállapodással  – ha minden érintett  település  képviselő-testülete
jóváhagyja – elérhető, hogy folyamatos lesz az ügyelet finanszírozása, és marad idő a vitatott
rész újratárgyalására. 
(A  három  település  polgármesterének  az  a  javaslata,  hogy  a  nem  ügyelő  orvosok  által
keletkeztetett  többlet-költség  szerződésbe  történő  beépítése  ne  a  123  Ft/lakosságszám/hó
számítás alapján történjen,  hanem egy konkrét elszámolási  időszakra kidolgozott  számítási
metódus  alapján,  forintosítva,  mindenki  számára  egyszerűen  kiszámíthatóan  és  könnyen
kimutathatóan történjen.) 

Azoknak  a  képviselő-testületek  esetében,  akik  jóváhagyták  a  február  hónapban  kiküldött
megállapodást a kiegészítéssel együtt, (beleértve Királyszentistvánt) az elfogadó határozatuk
módosításával a jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás jóváhagyása szükséges. 

Kérem  a  T.  Képviselő-testület  tagjait,  az  előterjesztést  megvitatni  és  elfogadni

szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2013. március 22.

Kőszegi Ilona sk.
  polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2013. (III.26.) KKt. határozata

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
8/2013.(II.25.)Ö. határozatát módosítva -  a háziorvosi központi ügyelet
közös  szervezésére Alsóörs,  Balatonfőkajár,  Balatonfűzfő,
Balatonkenese,  Csajág,  Felsőörs,   Királyszentistván,  Küngös,  Litér,
Papkeszi,  és  Szentkirályszabadja  települések  önkormányzatával  2013.
június  1. napjától  határozatlan  időre  az  e  határozat  mellékletét  képező
tartalommal köt megállapodást. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy  - a háziorvosi
központi  ügyelet  közös  szervezésében  résztvevő  önkormányzatok
jóváhagyó határozatának birtokában - a megállapodás aláírja

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester
Határidő: 2013. április 5.
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MEGÁLLAPODÁS 

1. Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs,
Királyszentistván,  Küngös,  Litér,  Papkeszi,  és  Szentkirályszabadja  települések
önkormányzata  (együtt:  a  Felek)  a  kistérségi  háziorvosi  központi  ügyelet  közös
szervezésére és támogatására az alábbi megállapodást kötik: 

2. Előzmények:  A  Felek  megállapítják,  hogy  a  háziorvosi  ügyelet  biztosítása  az
egészségügyről szóló 1997. évi  CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés  c.)  pontja  szerint
önkormányzati kötelező feladat, melyet Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Felsőörs,
Litér, Lovas, Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések 2011. november 1-től
határozatlan  időre  megállapodást  kötöttek  a  Balatonalmádi  székhelyű  központi
háziorvosi  ügyelet  közös  szervezésére  és  támogatására  a  megállapodásban  résztvevő
települések  illetékességi  területére. A  megállapodást  Balatonvilágos  Község
Önkormányzata  felmondta,  Papkeszi  Község  Önkormányzat  kifejezte  csatlakozási
szándékát, ezért a 2011. október 19-én kelt megállapodást a Felek közös megegyezéssel
2013. május 31-i határidővel megszüntetik, és az alábbi megállapodást kötik.  

3. Balatonalmádi Város Önkormányzata, mint gesztor

- vállalja a szervezési feladatok ellátását, azzal, hogy a kistérségi központi háziorvosi
ügyelet  feladatait  az  általa  alapított,  100%-os  önkormányzati  tulajdonú
Balatonalmádi  Kistérségi  Egészségügyi  Központ  Közhasznú  Non-profit  Kft.-t
(8220  Balatonalmádi,  Petőfi  S.u.  2-4.  Képviseli:  dr.  Németh  Ilona  ügyvezető
igazgató)  látja  el  a  résztvevő  települések  háziorvosai,  házi  gyermekorvosai
közreműködésével. 

- a Balatonalmádi, Petőfi u. 2-4 sz. alatti,  a tulajdonát képező egészségügyi központ
épületében biztosítja a háziorvosi központi ügyeleti jogszabályban előírt helyiséget,
( 97 m2: orvosi, nővér és  gépkocsivezető pihenő, tartózkodó teakonyhával, fektető,
ügyeletes rendelő, az ügyeletes gépkocsi garázsa) ezek használatát, továbbá

- a 2011. október 31-én leltár szerint meglévő ügyeleti eszközök átadásával biztosítja a
jogszabályban  előírt  felszerelés-  és  eszköz  minimum  feltételeket  a  központi
háziorvosi ügyelet feladatainak kistérségi ellátására. 

- a  feladatot  ellátó  Egészségügyi  Központ  Közhasznú  Non-profit  Kft.  –
rendelkezésére   bocsátja  a  HXS  028  forgalmi  rendszámú  Suzuki  Wagon  R+
négykerék meghajtású személygépkocsit. 

4. A  központi  háziorvosi  ügyelet  fenntartásában  részt  vevő  települések  önkormányzatai
vállalják,  hogy  az  ügyelet  működtetéséhez  az  OEP  finanszírozáson  felül  a  központi
ügyeletre jutó költségek figyelembevételével (személyi kiadások, bér és közterhei, dologi
kiadások) valamint a OEP finanszírozás függvényében, évre szólóan anyagi hozzájárulást
nyújtanak,  melynek  összegét  Ft/lakos/hó  bontásban,  minden  településre  azonos
mértékben állapítják meg. A fizetendő összeget a minden év január 1-jén érvényes KSH
által  közölt  lakónépesség  szám  és  a  megállapított  Ft/fő/hó  összeg  szorzata  adja.  A
hozzájárulás összegét évente, de legkésőbb minden év május 31-ig felül kell vizsgálni,
felülvizsgált  hozzájárulás  emelt  vagy  csökkentett  összegét  az  adott  év  január  1-től
december  31-ig  kell  alkalmazni.  A  felülvizsgálatot  a  gesztor  kezdeményezi.  Az  új
hozzájárulási  összeg  a  települési  önkormányzatok  elfogadó  határozatával  válik
érvényessé. 
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5. Az 1. pontban meghatározott települések önkormányzatai vállalják, hogy e Megállapodás
keretein  belül  a  támogatásra külön  szerződést  kötnek  a  Egészségügyi  Központ
Közhasznú Non-profit Kft.-vel,  melyben rögzítik, hogy:

- A  feladat  ellátásával  kapcsolatos  önkormányzati  jogosítványokat  és
kötelezettségeket  az  Egészségügyi  Központ  Közhasznú  Non-profit  Kft.-re
ruházzák.

- A  Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit  Kft.-  központi  orvosi  ügyeleti
feladatait a jogszabályok szerint, valamint a működési engedélye alapján biztosítja.
Ennek  keretében  ellátja  a  központi  ügyeleti  teendőket  hétköznap  (hétfőtől  –
péntekig)  16.00  órától  08.00  óráig,  hétvégén  pénteken  16.00  órától  hétfő  08.00
óráig,  munkaszüneti  napokon  a  munkaszüneti  napot  megelőző  munkanap  16.00
órától a munkaszüneti napot követő munkanap 08.00 óráig. 

6. A megállapodást  jóváhagyó  települések  önkormányzatai  vállalják,  hogy  a  jogszabály
által  a  központi  orvosi  ügyeletre  a  minimumjegyzékben  előírt  feltételeket
lakosságarányosan és közösen biztosítják, különös tekintettel az ügyeleti autóra.

7. A megállapodást  jóváhagyó  települések  önkormányzatai  gondoskodnak  arról,  hogy  a
velük jogviszonyban álló praxisjogosult háziorvos az ügyeleti szolgálatban ténylegesen
részt vegyen, ezt a kötelezettséget a köztük lévő megállapodásban rögzítik.

8. Az  Egészségügyi  Központ  Közhasznú  Non-profit  Kft.  és  a  feladat  szervezésében
résztvevő település közötti  megállapodás azonnali  hatályú felmondásának van helye a
Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. részéről, ha a központ ügyeletben
részt vevő önkormányzatok figyelmeztetés után sem fizetik a településre jutó támogatást,
illetve  az  önkormányzatok  részéről,  ha  az  Egészségügyi  Központ  Közhasznú  Non-
profit  Kft.  a  feladatát  figyelmeztetés  ellenére  nem látja  el.  Ha egy  település  és   az
Egészségügyi  Központ  Közhasznú  Non-profit  Kft.  közötti  támogatási  szerződés
felmondásra kerül, jelen megállapodás is hatályát veszti, a többi település közös szándéka
esetén újra kell azt tárgyalni.

9. Bármely település  önkormányzata  ill.  Egészségügyi  Központ Közhasznú Non-profit
Kft. 6 hónapos felmondási idővel jelen megállapodást felmondhatja. Ebben az esetben e
Megállapodás a felmondás határidejének beálltakor hatályát veszti, a többi önkormányzat
közös szándéka esetén új megállapodást kell kötni. 

10. Jelen megállapodást a  felek 2013. június 1-től, határozatlan időre kötik, azzal, hogy a
központi háziorvosi ügyelet közös szervezésében résztvevő önkormányzatok jóváhagyó
határozata a megállapodás szerves részét képezi.

11. A feladat ellátásáért a Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.-t 2013. január
1-től a támogatási  összeg következő felülvizsgálatáig  41,-Ft x lakos x hó támogatási
összeg illeti meg. Amennyiben valamely önkormányzat nem biztosítja a 7. pont szerinti,
vele  szerződésben  álló  háziorvos  részvételét  az  ügyeleti  feladatok  ellátásában,  a
támogatás mértéke 123,-Ft x lakos x hó, az orvos feladatellátásba részt nem vételétől
számított  hónap  1.  napjától.  A  megemelt  támogatás  összegét  a  központi  ügyelet
feladatinak ellátására kell fordítani.

12.  Amennyiben a költségvetési év során a központi háziorvosi ügyelet finanszírozásában -
az  Egészségügyi  Központ  Közhasznú  Non-profit  Kft.  elfogadott  üzleti  tervében
kalkulálthoz  képest  –  pénzügyi  vis  mayor  helyzet  állna  elő,  az  önkormányzatok  a
támogatás mértékét soron kívül felülvizsgálják. 
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13.  A  Felek  a  megállapodás  nem  ügyelő  orvosok  miatt  fizetendő  többletköltségére
vonatkozó  részét  (11.  pont)  –  az  e  megállapodást  jóváhagyó  legkésőbbi  képviselő-
testületi határozat meghozatalától számított - 3 hónapon belül felülvizsgálják.  

14. Jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  hatályos  önkormányzati,
egészségügyi,  egészségbiztosítási  jogszabályokat,  valamint  a  Ptk.  rendelkezéseit  kell
alkalmazni. A megállapodásból fakadó esetleges jogvita esetén – ha a kötelező előzetes
egyeztetés  nem  vezet  eredményre  –  a  megállapodásban  részt  vevők  a  Veszprémi
Járásbíróság  kizárólagos illetékességét ismerik el.

A  Felek e  megállapodást  elolvasták,  közösen  értelmezték  és  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.

2013. március  „……”

Balatonalmádi Város Önkormányzata Alsóörs Község Önkormányzata
képviseletében: képviseletében:

     ………………………………                                      …………………………………..
Keszey János Hebling Zsolt
polgármester polgármester

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város Önkormányzata
                    képviseletében:                                                           képviseletében:

    ………………………………… ……………………………………
Forró Zsolt                                                                          Marton Béla                  
polgármester            polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata Csajág Község Önkormányzata
képviseletében: képviseletében:

………………………………………….. …………………………………..
Tömör István Verebélyi Zoltán 
  polgármester               polgármester 

Felsőörs Község Önkormányzata                              Királyszentistván Község Önkormányzata
 képviseletében                                                 képviseletében:
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……………………………..                                    ………………………………………….
   Szabó Balázs                                      Kőszegi Ilona 

               polgármester                                                                        polgármester
 

Küngös Község Önkormányzata Litér Község Önkormányzata
              képviseletében: képviseletében

   

……………………………………….…                    ………………………………………
             Szabó Gergely                                                                    Szedlák Attila

  polgármester                                                                          polgármester

Papkeszi Község Önkormányzata                         Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
 képviseletében:                                                                      képviseletében

……………………………………….                        ……………………………………….
 Ráczkevi Lajos                                                                      Iványi András

             polgármester                                                                             polgármester

   ………………………………………………

Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft.

Dr. Németh Ilona

 ügyvezető igazgató 

Ellenjegyezte: 

Alsóörs Község Önkormányzata Balatonalmádi Város Önkormányzata

………………………………… ……………………………………….
Báró Béla          Kovács Piroska Rózsa 
jegyző jegyzői jogkört gyakorló aljegyző

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város Önkormányzata
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……………………………………… …………………………………………..
Polgár Beatrix              Dr. Takács László

jegyző         körjegyző

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Csajág Község Önkormányzata

………………………………………….. …………………………………..
Dr. Nánássy Elek Polgár Beatrix 

jegyző jegyző
          

Felsőörs Község Önkormányzata                             Királyszentistván Község Önkormányzata

……………………………………….   ……………………………………
           Kovács Piroska Rózsa Bencze Éva
    jegyzői jogkört gyakorló aljegyző                 jegyző
       

Küngös Község Önkormányzata                                        Litér Község Önkormányzata

…………………………………… ……………………………………….
              Polgár Beatrix Bencze Éva
                     jegyző    jegyző

       

Papkeszi Község Önkormányzata                     Szentkirályszabadja Község Önkormányzata

………………………………………. ………………………………………
dr. Takács László                                                           Szántód László
        jegyző     jegyző
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orvos 2012 év.   jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz.

dr. Árkai Anna

dr. Bardóczi Miklós

dr. Csóti Rita

dr. Détár Bianka

dr. Dézsi Zoltán

dr. Domina Lajos

dr. Farkas Miklós

dr. Horváth Balázs

dr. Hutvágner Andrea

dr. Kulcsár Enikő

dr. Kun-G. Melinda

dr. Mezőfi Miklós

dr. Nagy Sádor Péter

dr. Németh Ilona

dr. Németi Sándor

dr. Rimay László

dr. Schmid Anita

dr. Tímár Renáta

teljesített órák összesen: 568 528 576 560 576 552 568 568 556 568 552 592 6764

ügyeleti szolálatot 
nem látott el 

dr. Megáll László

dr. Zágoni Szabó Alpár

nővér 2012. év jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz.

André Lászlóné

Bierlingné F. Krisztina

Horváth Józsefné

Katzné B. Zsuzsa

Illés Krisztina

Soósné B. Brigitta

Vinglmanné S. Szilvia

összes: 568 528 576 560 576 552 568 568 556 568 552 592 6764

sofőr neve /2013 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz.

Boros Ferenc

Gáspár Tamás

Katz József

Pásztor Ferenc

Schmid Ferenc

összesen: 568 528 576 560 576 552 568 568 556 568 552 592 6764

ügyeleten 2012 évben 
megjelent betegek száma 6198

átlag: 17/nap
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Megnevezés Összeg (eFt)

OEP támogatás 40 691

Kistérségi támogatás 14 557

Kapott kamat bev. Ar.  70

Összes bevétel 55 318

Költségek, ráfordítások

Orvos 22 616

Mentőszolgálat 2 424

Ápolók 5 291

Gépkocsivezető  774

Közrem. Díjak összesen 31 105

Üzemanyag  761

Karbantartás  186

Súlyadó  28

Gépkocsi közvetlen költsége  975

Orvosi anyagköltség 1 485

Orvosi bér 2 840

Ápolók bére 1 634

Gépkocsivezetők bére 5 069

Közvetlen bér összesen 9 543

Személyi jellegű egyéb költség  140

Bérjárulékok 2 613

Személyi jellegű költségek összesen 12 296

Üzemorvos  12

Rendszerhaszn. díj EÜ  244

Számítógépkarbantartás  38

Takarítás  221

Áramdíj 20 %  719

Gázdíj 30 %  910

Vízdíj 5 %  33

Egyéb rezsi ag. 10 %  126

Működtetés anyagköltség 1 788

Közvetlen anyag és szolg. 2 303

Egyéb üzemeltetési ktg bev. ar. részre 5 216

Irányítási bér bev.arányos része 1 858

Irányítási bér járulékai bev.arányos  502

Szem.jell. Egyéb kif. bev. ar.  36

Irányítás összesen 2 396

Költség és ráfordítás összesen 55 776

Maradvány -458

1 főre jutó maradvány Ft/fő/év - 15,44

1 főre jutó maradvány Ft/fő/hó - 1,29

Ügyeleti elszámolás 2012. 
Egészségügyi Központ
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