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1.) A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság a 2010. január 1. és 2010. október 31-e közötti időszakot
vizsgálta és készítette el Királyszentistván község közbiztonságának 2010. évi helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját. Szóbeli kiegészítést tett Fercsák Balázs rendőrfőhadnagy valamint Budai Tibor
rendőr-törzsszászlós.
Beszámoló rövid ismertetése:
Királyszentistván község területén 2010. évben 14 bűncselekmény történt, mely szám az
előző évhez képest lényegesen magasabb. Az idei évben 7 esetben lopás, 1 esetben gépkocsi
feltörés, 1 esetben zseblopás, 1 esetben egészség elleni bűncselekmény, 3 esetben
közbizalom elleni bűncselekmény és 1 esetben fizetési eszközzel történt visszaélés. A
bűncselekmények elkövetésének ideje főként az idegenforgalmi idényben erősödött fel, és
tájékoztatásuk szerint az ittenihez hasonló tendencia mutatkozott a többi Balaton parti
kapitányság tekintetében is. A bűncselekmények felderítése és az elkövetők elfogása
érdekében folyamatosan információkat cseréltek más kapitányságokkal. Az elkövetőkre
vonatkozó információkat a közterületen szolgálatot teljesítő állománnyal is rendszeresen
ismertették, illetőleg közös szolgálatokat láttak el a Bűnügyi Osztály és a
Közlekedésrendészeti Alosztály beosztottaival.
A Közlekedési balesetek alakulása a vizsgált időszakban lényegesen kevesebb. A baleseti
okok között továbbra is kimagaslik a gyorshajtás, melyek kiszűrése céljából gyakran végeztek
a Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén - és ezáltal a község területén is - sebességmérő,
illetve az ittas vezetők kiszűrésére szervezett közlekedési ellenőrzéseket. A továbbra is
elsődleges feladatuk a balesetek számának, kimenetelük súlyosságának lehetőség szerinti
csökkentése, melynek érdekében az ellenőrzéseik számát a rendelkezésre álló lehetőségeik
alapján 2011. évben továbbra is fokozni kívánják.

Az eseteket figyelembe véve megállapítható, hogy településünk közbiztonsága jó. A
lakosságot felzaklató, kirívó eset, bűncselekmény nem történt.
A Képviselő Testület a beszámolót elfogadta és további jó munkát kívánt az állománynak.
2.) A 9/2010. (X.22.) rendelet nyílt testületi ülésen történő elfogadása
A képviselők és kültagok tiszteletdíját megállapító 9/2010. (X.22.) rendelettel kapcsolatban a
Közigazgatási Hivatal telefonon azzal az észrevétellel élt, hogy az Ötv. szerint rendeletet csak
nyílt ülésen lehet elfogadni, ezért kérték, hogy a rendeletet nyílt ülés keretén belül, változatlan
formában és összegekkel fogadja el a Képviselő Testület. A Képviselő testület a beterjesztett
javaslatot egyhangúlag elfogadta.
3.) A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályaművek elbírálása
Királyszentistván község Önkormányzatának Képviselő Testülete az előző évekhez hasonlóan
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2011.
évben ezzel is támogatva a településen élő, felsőoktatási intézményben nappali tagozaton
tanuló diákokat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap. 2010/2011-es tanév második féléve,
illetve a 2011/2012-es tanév első féléve. A folyósítás kezdete 2011. márciusa. A pályázat
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
- a települési Önkormányzat által nyújtott támogatás,
- a megyei Önkormányzat által nyújtott támogatás,
- intézményi támogatás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére –
támogatást kap.
Az Önkormányzathoz négy pályázat érkezett. A Képviselő Testület a Kulturális és Szociális
Bizottság javaslatára, mind a négy pályázatot elfogadta és támogatja 26.000,- Ft/hó összeggel.
Így átlag egy tanuló 6.500,- Ft/fő összeget kap. A Testület a pályázók között rangsort állított
fel 1 – 4-ig.
4.) A buszmegállók felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása
A buszmegállók felújítására három árajánlat érkezett be, melyek az alábbi munkálatok
elvégzését tartalmazzák: tartóoszlopok, lambéria és a teljeses korlát cseréje, korrózió elleni
védelme, a fentiekhez kapcsolódó kőműves munkálatok, valamint egy új köztéri pad
elhelyezése a központi buszmegálló esetén. A Széchenyi utcai buszmegálló esetén (északi
oldalon): a sérült tégla lábazat kijavítása, a tartóoszlopok, lambéria és a teljeses korlát cseréje,
korrózió elleni védelme, a már említett tevékenységekhez kapcsolódó kőműves munkálatok,
valamint egy új köztéri pad elhelyezése. A Képviselő Testület úgy határozott, hogy a hideg
idő, a tél beállta miatt, amennyiben a nyertes vállalkozó az árat tartja a jövő évre csúsztatott
teljesítés, kivitelezés miatt – a két buszmegálló felújítása 2011. márciusában, tavasszal
történjen meg.
5.) A Vertikál Zrt-vel kötött szerződés felbontásával kapcsolatos tájékoztatás
A Vertikál Zrt-vel 2002. szeptember 30 napján kötött közszolgáltatási szerződés közös
megegyezéssel való megszüntetésével kapcsolatos megállapodás tervezet elkészült, az
Önkormányzat részére megküldték tanulmányozásra. A 2012. szeptember 30. napjáig szóló
közszolgáltatási szerződés 2011. január 1-vel történő felmondása miatt, a szolgáltató kéri,

hogy a közszolgáltatási szerződés eredeti lejárati időpontjáig a szolgáltató számára a
szerződés megszűnéséből keletkező elmaradt hasznot évi bontásban fizesse meg, továbbá
nyilvántartási adatok alapján a 2009. december 31. napjáig fennálló lakossági
hulladékszállítási díjtartozásokat, azok késedelmi kamataival együtt, mint engedményezett
követelés ellenértékét, az engedményezett követelés 60 %-nak megfelelő összegét fizesse
meg, továbbá nyilvántartási adatok alapján a 2010. december 31. napjáig fennálló lakossági
hulladékszállítási díjtartozásokat, azok késedelmi kamataival együtt, mint engedményezett
követelés ellenértékét, az engedményezett követelés 60 %-nak megfelelő összegét fizesse meg
meghatározott időre. A Polgármester tájékoztatta a Képviselő Testületet, hogy a fent felsorolt
feltételek, mint kötelezettségként történő teljesítések még további egyeztetéseket igényelnek.
6.) Gelencsér Béla János kérelmének megtárgyalása
Gelencsér Béla János kérelmét a Képviselő Testület megvitatta és döntött róla.
7/1.) KDOP-2009-4.1.1.E pályázattal érintett földterület megvásárlásáról határozat
Királyszentistván Község Képviselő-testülete 38/2009. (VI.24.) KKt. határozatával döntött
arról, hogy a csapadékvíz-elvezető árok nyomvonala által érintett földterületet a beruházás
befejezését követően piaci áron megvásárolja, egyúttal megbízta a polgármestert, hogy a
vételár tekintetében tárgyalásokat folytasson az érintett földtulajdonosokkal. Akkor hozott
határozatban nem szerepelt még helyrajzi szám, mivel ekkor még folyamatban volt a terület
megosztása a Földhivatalnál. 2010. június 22. napján adás-vételi szerződés megkötésre került
a szerződésben foglalt összegek kifizetése megtörtént. Az adásvételi szerződés benyújtását
követően a Földhivatal hiánypótlásra szólította fel az ügyintézésben eljáró ügyvédi irodát,
mivel a 2009. évben meghozott határozatban nincs a terület helyrajzi számmal megjelölve, és
így nem látja biztosítottnak, hogy a testület erre a területre vonatkozóan hatalmazta meg a
polgármestert. A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta a Földhivatali hiánypótlásban
közöltek szerinti 38/2009. (VI.24.) KKt. határozat pontosítását.
7/2.) VKTT feladat-ellátási megállapodás
Királyszentistván Község Önkormányzata képviselő-testülete 54/2009 (IX.09.) KKt.
határozatával döntött arról, hogy részt kíván venni a VKTT által létrehozandó Szociális
Alapszolgáltatási és Szakellátási Intézményfenntartó Társulásban, mely az időskorúak teljes
körű ellátását és a felnőtt értelmi fogyatékosok nappali ellátását hivatott biztosítani.
Ezen kívül a Képviselő-testület 84/2009. (XI.25.) KKt. határozatával támogatta az Egyesített
Szociális Intézmény VKTT általi fenntartását.
A feladat-ellátási megállapodás megkötése esetén az alábbi szolgáltatásokat vehetné igénybe
Önkormányzat: a szociális alapszolgáltatásokból az idősek nappali ellátását (vállalható
feladat), valamint a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást, melyeket kötelezően
ellátandó feladatok. Az utóbbi két feladat ellátása, bár igény a településen egyelőre még nem
merült fel, jelenleg nem biztosított önkormányzatnál. A szakosított ellátások közül igénybe
vehető: az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátása.
A Képviselő testület úgy határozott, mivel az igények száma is várhatóan alacsony lesz, ezért
gazdaságossági szempontból is előnyösebb a VKTT-n keresztül ellátni ezt a kötelezően
ellátandó feladatot.
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Az Egyesületek támogatására a költségvetés tervezésekor minden évben különít el pénzt a
Képvisel Testület. A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be a
Képviselő Testület felé.
A Képviselő Testület úgy határozott, hogy a Királyszentistváni Polgárőr Egyesület működését
100.000,- Ft-tal támogatja.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
Három fő részére összesen 38.000,- Ft átmeneti segélyt szavazott meg a Bizottság a „Szociális
és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról” szóló önkormányzati rendelet 19. §-a alapján.
A Királyszentistván Község Képviselő-testület 6/2010. (I.27) Kkt. határozatában úgy döntött,
hogy támogatni kívánja a tehetséges, felsőfokú tanulmányokat folytató királyszentistváni
fiatalokat, ezért – külön kérelem, és jövedelem vizsgálat nélkül – évente három alkalommal
10.000,- Ft/fő átmeneti támogatást nyújt nekik. A felsőfokú oktatási intézmények nappali
tagozatos hallgatóit azaz 6 főt 10-10.000,- Ft támogatásban részesített.
Megvizsgálta a Bursa Hungarica pályázatra beérkezett pályázatokat, elfogadásra javasolta a
Képviselő Testületnek.
Döntött a Bizottság a Mikulás nap szervezéséről, csomagok nagyságáról, darabszámáról.
Ezúton szeretnénk megköszönni Szabó Péter Rauch üdítőital - termékekkel történő, Pöttendi
István 4 kg szaloncukor termékekkel és Szikszai Norbert üdítőital – termékekkel és
szaloncukor termékekkel történő támogatását a Mikulás ünnepség színvonalasabb
megrendezéséhez.
2010. december 4-én (szombaton) 17.00 órakor érkezik a királyszentistváni Faluházba a
Mikulás. Szeretettel várja a 0-14 éves korú gyermekeket és kedves szüleiket.
Elindult a Kézműves szakkör foglalkozás Puskás Nikolett és Diószegi Imola Katalin
vezetésével. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a soron következő, 2010. december 18-án
tartandó foglalkozásra. Témája: karácsonyi és újévi készülődés (karácsonyi díszdoboz
készítés, hó-gömb, angyalka, karácsonyi ajtódísz valamint karácsonyfadísz készítés valamint
az újévi szerencsét hozó malacka készítése).

Királyszentistván, 2010. november 30.
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