
Képviselő-testületi ülés  2013.11.15. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

1. NAPIRENDI PONT  
Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 

kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24 § (1) bekezdése szerint eljárva a felvételi körzetek 

megállapításához a Veszprém Megyei Kormányhivatal minden év november utolsó napjáig 

beszerzi a Veszprém megyében található valamennyi önkormányzat véleményét. 

A véleménynek tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos 

helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. 

Az elkészült javaslat Királyszentistván tekintetében az alábbiakat tartalmazza: 

 

Állami fenntartású, világnézetileg semleges iskola tekintetében: 

2.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek 
Település Kötelező felvételt biztosító iskola 

Balatonfűzfő, Királyszentistván, Litér, Papkeszi 
037162 – Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola 

 és Alapfokú Művészeti Iskola 
8184 Balatonfűzfő, Irinyi utca 2. 

 

Nem állami fenntartású, egyházi iskola tekintetében: 

2.2. Nem állami fenntartó részvétele a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak 
ellátásában (Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdése alapján) 

Település Kötelező felvételt biztosító iskola 

Királyszentistván, Litér  
201743 – Litéri Református Általános Iskola 

8196 Litér, Petőfi u. 8. 

 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal által elkészített tervezetet elfogadásra javasoljuk. 

 

Királyszentistván, 2013. november 12. 

 

 

        Kőszegi Ilona 

        polgármester 



Képviselő-testületi ülés  2013.11.15. 
 
 

Határozati javaslat 

 

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
………./2013. (XI.15.) Kkt. határozata 

 
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a VE-B-009/00679-1/2013. ügyszámú, Veszprém megye – Balatonalmádi 
járás kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak, a körzethatárok 
meghatározásának tervezetét, és elfogadta azt. 
Egyúttal a képviselő-testület megállapította, hogy Királyszentistván 
községben jelenleg nem él halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy véleményét a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal felé továbbítsa. 
 
  
Felelős: Kőszegi Ilona polgármester 
Határidő: 2013. november 29. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

2. NAPIRENDI PONT  
A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása 

 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület támogatási kérelmet nyújtotta be az Önkormányzat 
felé. 
Királyszentistván Községben ez az a civil szervezet, mely mindig támogatja 
önkormányzatunk munkáját, és segíti a település közbiztonságának fenntartásában a 
rendőrség munkáját. 
Fentiek alapján a költségvetésben meghatározott támogatás, 100.000,- Ft megítélését 
javaslom a Királyszentistváni Polgárőr Egyesület részérére 
 
Királyszentistván, 2013. november 12. 
 
 
 
        Kőszegi Ilona 
         polgármester 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2013 (XI.15.). Kkt. határozata 

 

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy 100.000,- Ft támogatást nyújt a Királyszentistváni Polgárőr 
Egyesületnek. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pénzeszköz átadásról 
készülő megállapodás aláírásával. 
 
Felelős: Kőszegi Ilona polgármester 
Határidő: 2013. december 15. 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

3. NAPIRENDI PONT  
Nyugdíjasok és nagycsaládosok támogatásáról döntés 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A királyszentistváni nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi megsegítése már hagyomány 
községünkben. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 
3/2013.(II.11.) rendelet 23. §-a szerint: 

 
(1) Átmeneti segély adható évente egy alkalommal a képviselő-testület döntésének  

  megfelelően, rendkívüli méltányosságból a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan. 
 

(2) Az e paragrafushoz meghatározott összeget a jövedelmi viszonyok vizsgálata  
  nélkül, egységesen határozza meg a képviselő-testület a rendelkezésre álló  
  keretből, melyet a költségvetésében biztosít. 

 

(3)  A fenti formában kell a támogatást biztosítani a királyszentistváni állandó  
 lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő  

a.) nyugdíjasoknak, valamint a 
b.) három, vagy annál több gyermeket nevelő nagycsaládosoknak. 

 

 
Fentiek alapján javaslom, hogy a költségvetésben meghatározottak szerint 2.500,- Ft/fő 
összeggel támogassa a képviselő-testület a nyugdíjasokat, és 2.500,- Ft/gyermek összeggel a 
nagycsaládosokat. 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
………../2013. (XI.15.) Kkt. határozata 

 
 

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy rendkívüli méltányosságból a karácsonyi ünnepekhez 
kapcsolódóan, a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról 
szóló 3/2013.(II.11.) rendelet 27. §-a alapján 2.500,- Ft/fő összegben 
részesíti a királyszentistvánon életvitelszerűen élő nyugdíjasokat, és a 
nagycsaládban (3 vagy több gyermekes családban) nevelkedő gyermekeket. 
 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a névsor összeállításával, és a 
jogosultak részére történő kifizetéssel. 
  
Felelős: Kőszegi Ilona polgármester 
Határidő: 2013. december 4. 


