2011. április 27-én Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Közmeghallgatás keretében tartotta ülését
Napirendi pontok
1. A Körjegyzőség 2010. évi zárszámadásának elfogadása
2. Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadása
3. Vegyes ügyek, lakossági kérdések
1.) A Körjegyzőség 2010. évi zárszámadásának elfogadása
A Körjegyzőség 12 fővel működik, a 2010. évi bevételi főösszege 52.531 eFt, kiadási
főösszege 49.782 eFt, melyet a Képviselő Testület egyhangúlag elfogadott.
2.) Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadása
A jelenlegi képviselő-testület 2010. októberében állt fel, így a beszámoló a két testület
munkáját érintette. Önkormányzatunk 2010. évben is jól, és takarékosan gazdálkodott. Az
elszámolásban 3 címen, jól elkülönül egymástól az Önkormányzat, a Körjegyzőség, és a
Viziközmű Társulás gazdálkodására fordított összeg. A belső ellenőrzés a Balatonalmádi
kistérségen keresztül biztosított, az építésügyi hatósági ügyeket Berhida végzi a településen,
míg a kötelező közoktatási feladatokat a Litérrel kötött intézményfenntartói szerződéssel
biztosítja az önkormányzat. Az önkormányzat tagja a VKTT által szervezett
mozgókönyvtárnak. A családsegítést, és a gyermekjóléti feladatokat a Bendola Családsegítő
Szolgálat látja el a községben. A háziorvosnak a helyiség biztosított, annak költségeit az
önkormányzat állja. A védőnői szolgálatot Litérrel együtt oldjuk meg, Királyszentistván tagja
a TÖOSZ-nak, és alapító tagja a Regió Pelso Közalapítványnak.
Az önkormányzat gazdálkodásából három fő területet érdemes kiemelni, a személyi
juttatásokat, a szociális feladatok ellátását, valamint a beruházásokat.
Önkormányzatunk 2010. évben személyi juttatásokra mintegy 10,5 millió Ft-ot fizetett ki,
mely tartalmazza az önkormányzat által foglalkoztatott 5 fő munkabérét, a képviselő-testületi
tiszteletdíjakat, valamint a megbízási szerződéssel dolgozó könyvtáros, és bizottsági kültagok
tiszteletdíját.
A szociális feladatok tekintetében az önkormányzatunk, a jelenleg érvényben lévő törvények,
kormány és egyéb ágazati rendeletek, valamint a helyi rendeletek értelmében biztosítja a
szociálpolitikai ellátásokat, és egyéb juttatásokat.
A beruházások tekintetében kiemelendő a Széchenyi u. – Deák utcai csapadékvíz-elvezető
árokrendszer, kiépítésére benyújtott (KDOP 4.1.1.E) pályázat pozitív elbírálás után 2010.
évben az árokrendszer megépítésre került. A pályázati kiírás szerint 10 % önerő mellett 90 %os támogatási intenzitással került benyújtásra a kifizetési csomag az irányító hatóság (Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség) felé. Az elszámolások megtörténtek, az árokrendszer kivitelezésére
10.151.773 Ft támogatást kapott az önkormányzat.
A másik pályázatot a Leader Kultúrpark építésére nyújtotta be az önkormányzat. A 2010.
évben történt pozitív elbírálás után a kivitelezési munkálatok 2011. április 11-én
megkezdődtek. A kivitelezés során 5 db tűzrakóhely és egy 67 m2 alapterületű kiszolgáló
vizesblokk épület kerül megépítésre az oda látogatók pihenését és szociális igényeinek
kielégítését biztosítandó. Az épületben három rész kerül kialakításra, egy fedett, asztallal és
padokkal ellátott esőbeálló, egy mosogató helyiség, és egy vizesblokk, külön álló női-férfi és
mozgáskorlátozott illemhelyiséggel.

A Kultúrpark megépítése lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére
minden korosztály számára.
A pályázati kiírás szerint a nettó bekerülési költséget 100 %-kal támogatja a Vidékfejlesztési
Minisztérium, míg az ÁFA és az esetlegesen felmerülő pótmunkák az Önkormányzatot
terhelik. Ilyen pótmunka lehet pl. a közműrákötések költségei. A pályázat nettó bekerülési
értéke mintegy 8,5 millió Ft.
A 2010. évben a Faluház emeleti szintjén az utcafronti ablakok kicserélésre kerültek, valamint
az orvosi rendelő is új bejárati ajtót kapott.
Összefoglalva Önkormányzatunk az önkormányzati vagyonnal jól gazdálkodott és
gyarapította is azt. A kötelezően ellátandó, és egyéb feladatokat hitelfelvétel nélkül sikerült
ellátni. A településnek a lekötött pénzállománya 2010. december végén 50 millió Ft volt.
Mind az előző, mind a jelenlegi testület azt az elvet követi, hogy a lekötött pénzeszközt felélni
nem lehet, kizárólag beruházási, fejlesztési célokra szabadítja fel a testület, célja továbbra is a
kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás folytatása.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az Önkormányzat 2010. zárszámadását.
A zárszámadással egyidejűleg – annak részeként – Képviselő-testület egyhangúan elfogadta
az Éves ellenőrzési jelentést. A belső ellenőrzési feladatok a Kelet-Balatoni Kistérség
Többcélú Társulással kötött feladatellátási szerződés alapján kerülnek ellátásra a Szántó és
Társa Bt. által.Az ellenőrzés jogellenes magatartást nem állapított meg, a pénzkezelés és
vagyonvédelem szabályszerűen történik. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlását
megfelelőnek tartotta.
3.) Vegyes ügyek, lakossági kérdések
Teljesség igénye nélkül, két nagyobb téma és kérdéscsoport:
1.)
A műszaki ügyintézőtől 2011. április 20-án érkezett értesítés szerint egy vállalkozás építési
engedély kérelmet nyújtott be a 036/4. hrsz alatti, gazdasági, szolgáltató besorolási területre, ahol
üzemi hamvasztó épületet (krematóriumot) szeretne létesíteni. Jelenlegi információink alapján a
műszaki ügyintéző kolléga az eljárást megindította, a szakhatósági megkeresések folyamatban
vannak (pl. közútkezelő, ÁNTSZ, Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint a
területileg illetékes tűzoltóság). Az építési engedély kiadásáról a műszaki ügyintézőnek 60 nap
alatt kell döntenie, melybe nem számít bele a hiánypótlás ideje, illetve a különböző szakhatósági
engedélyek beszerzésének ideje. Amennyiben a szakhatóságok megadják a hozzájáruló
nyilatkozatukat, és az építési engedély kiadásához szükséges dokumentációk teljeskörűek, a
műszaki ügyintéző az engedély kiadását nem tagadhatja meg.
Önkormányzatunk megkeresett három országos határkörrel rendelkező, környezetvédelemmel
foglalkozó szervezetet, és kikéri a véleményüket, kéri segítségüket, hogy a lakossági érdekeket
még nyomatékosabban tudja képviselni.
A Kormányhivatalnál történt előzetes tájékozódás alapján a képviselő-testületnek nincs hatásköre
megakadályozni az építési engedély kiadását, mivel a terület magánterület, továbbá a rendezési
terv alapján gazdasági-szolgáltató területnek lett kijelölve. A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.(140) törvény 15. §. (1) és (3) bekezdése
alapján azok a személyek, akiknek jogát vagy jogos érdekét érinti az ügy tárgya, illetve ingatlanuk
a hatásterületen van, ügyfélként jogosultak bejelentkezni, melyet a műszaki ügyintézőnél tehetik
meg. Sajnos népszavazás kezdeményezése és lebonyolítása esetén sincs a képviselő-testületnek
módja az engedély kiadását megtagadni, mivel hatósági ügyekben nem lehet figyelembe venni az
eredményét.

Önkormányzatunk minden lehetőséget megvizsgál továbbá minden törvényes eszközt igénybe
vesz az üzemi hamvasztóval kapcsolatban, annak érdekében hogy a lakossági véleményeket
és érdekeket képviselje.
2.) Hulladékszállítási díj támogatás
Önkormányzatunk 10 éven át jogosult kompenzációs összegre. A kompenzációs összeg
kiszámítása a felajánlások figyelembevételével és a lakosság száma alapján került megállapításra.
Kompenzációs összegre a környező települések jogosultak. (Királyszentistván, Vilonya, Papkeszi,
Balatonfűzfő, Litér)
Önkormányzatunk képviselő-testülete a decemberi testületi ülésen egyhangúlag úgy határozott,
hogy a hulladékkezelő normál üzemmódban történő működésétől 50 %-kal támogatja a lakossági
hulladékszállítást a kompenzációs díjból. Ezen összeg megközelítőleg 9 millió Ft, melyet
önkormányzatunk tíz éven keresztül kap, mely nem azonos a hulladéklerakó telep iparűzési
adófizetési kötelezettségével, és nincs összefüggésben a lerakott hulladék mennyiségével.
Az egyszemélyes háztartások esetében a támogatás mértéke 75 %. Tervek szerint a következő tíz
évben, amíg a kompenzációs összeget kapja Önkormányzatunk, végig tudja támogatni a lakosság
szemétszállítási díjait, 50 %-kal. Ez ugyan összegszerűen több kiadás, mintha 3 évig ingyenes
lenne a szemétszállítás, de így hosszabb ideig tud Önkormányzatunk hozzájárulni a lakosság
terheihez.
Az alábbi táblázat alapján mindenki láthatja, hogy változatlan árakkal számolva mennyit kellene
tíz év alatt kifizetnie egy háztartásnak, és milyen nagyságrendű összeggel támogatja a
szolgáltatást az önkormányzat.
A lakossági hulladékszállítás támogatása
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Az első esetben a tíz év alatt (ha egységesen a táblában szereplő összegekkel számolunk, és nem vesszük figyelembe
az egyszemélyes háztartásoknak nyújtott további kedvezményt) az önkormányzatot terhelő teljes összeg:

24 984 960 Ft

A második esetben a tíz év alatt (ha egységesen a táblában szereplő összegekkel számolunk, és nem vesszük figyelembe
az egyszemélyes háztartásoknak nyújtott további kedvezményt) az önkormányzatot terhelő teljes összeg:

27 761 600 Ft

Természetesen amennyiben a hulladékszállítás költségei emelkednek, az önkormányzati hozzájárulás mértéke is nő.

Önkormányzatunk rendeletben szabályozta a lakossági hulladékszállítás esetén az edényzet
nagyságát. Lehetőség lenne kisebb edényzetet is engedélyezni, de annak költségei nem arányosan
csökkennének, tehát egy 60 literes edényzet ára nem a fele lenne a 120 literesének. Az
egyedülállók azért részesülhetnek magasabb támogatási összegben, mert a képviselő-testület
figyelembe vette, hogy náluk kevesebb hulladék képződik, de a 120 literes edényzet után fizetnek.

Az önkormányzat „kiharcolta” a szolgáltatónál, hogy tíz fő szociálisan rászorult esetében ingyen
szállítja el a szemetet. Hogy kik ezek a személyek, az a szociális és egészségügyi helyzetük
alapján került meghatározásra.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
Három fő részére összesen 52.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről határozott a Bizottság a
„Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról” szóló önkormányzati rendelet 19. §a (6) alapján.
Királyszentistván Község Képviselő-testület 6/2011. (I.25) 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 határozatban a kifizetések idejét is
rögzítette a testület, a második kifizetési időpont 2011. április 30. A Kulturális és Szociális
Bizottság egyénenként döntött a kifizetésről.
Megbeszélést tartott a Férfinap megrendezéséről. (május 14-én, 19.00-kor) A falu hölgyei és
asszonyai nagy lelkesedéssel készülnek a Királyszentistváni urak köszöntésére, továbbá
szívesen fogadják a rendezvény még színvonalasabb lebonyolítása érdekében a tombolatárgy
felajánlásokat is.
Önkormányzatunk a falu gyermekeinek 2011. május 28-án szombaton 10.00 órai kezdettel
gyermeknapot rendez a királyszentistváni játszótéren. Szeretettel várjuk a gyerekeket és
kedves szüleiket. A gyerkőc-programban szerepel sorjáték verseny, ügyességi verseny,
aszfaltkréta-rajzverseny, ügyességi vetélkedők. A Bizottság tervei szerint a gyereknapon
részvevő gyermek részére szendvicset készítenek, üdítővel vendégelik meg őket.
Más Hírek:
Királyszentistván Község Önkormányzata nevében ezúton szeretném megköszönni az
önkormányzati rendezvényeken (Költészet napja, Hulladékgyűjtési akció, Majális) résztvevő
királyszentistváni állampolgároknak az aktív részvételüket, valamint az egyéb tárgyi
felajánlásokat illetve a főzésben résztvevők egész napos helytállását, a szállításban,
sátorállításban résztvevőknek a segítséget és mindenkinek, aki valamilyen formában segítette
munkánkat a rendezvények még színvonalasabb megtartásához.
A következő napokban jogszabály szerint postázásra kerülnek a Talajterhelési díjfizetési
bevallási nyilatkozatok, azon ingatlantulajdonok részére, akik még nem kötöttek rá a
csatornahálózatra. Kérjük, a Nyilatkozatok mielőbbi visszaküldését.
Az esősebb időjárás miatt többször szükséges az ingatlanok előtti közterületek kaszálása,
vízelvezető árkok tisztítása. Kérjük az ingatlantulajdonosokat ezen munkák elvégzésére.
Szóban történő megkereséseknek megfelelően többen kifogásolták a faluképet, melyet
nagymértékben az önkormányzati dolgozó nem megfelelő teljesítésével hozták
összefüggésbe. A felvetésekben mindig van igazság, de nem szabad elfelejteni, hogy külső
munkán 1 fő férfi munkaerő van csak, a hatalmas zöldterületre valamint a bővítésre váró
minőségileg kifogásolható eszközparkkal párhuzamosan.
Királyszentistván, 2011. május 9.
Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

