
2011. június 22-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő 
Testülete 

Napirendi pontok 

1) Királyszentistván Község Önkormányzat 2011. I. féléves költségvetésének módosítása 
2) A 2011. II. félévi munkaterv elfogadása
3) Döntés tanévkezdési támogatás folyósításáról
4) A Szent Király Szövetség éves találkozóján való részvétel költségeinek biztosítása
5) A  testvér  települési  kapcsolatok  keretében  Csehibe  történő  látogatás  költségeinek 

biztosítása
6) A Balatonalmádi Rendőrkapitányság kérelmének megtárgyalása
7) Öböl kártya rendszerhez való csatlakozás megtárgyalása 
8) Személyügyi kérdések megtárgyalása
9) Vegyes ügyek

1.) Királyszentistván  Község  Önkormányzat  2011.  I.  féléves  költségvetésének   
módosítása

A Költségvetés  módosítását  az  általános  tartalék  keret  terhére,  a  felhalmozási  és  tőke  jellegű 
kiadások  növekedése  a  16/2011.  (IV.08.)  Kkt  határozat  szerint  tette  szükségessé,  melyet  a 
képviselő testület egyhangúlag elfogadott. 

2.) A 2011. II. félévi munkaterv elfogadása  
A Képviselő Testület elfogadta a 2011. évi II. féléves munkatervét. A munkaterve szerint a testületi 
ülések a következő időben lesznek: 

- Szeptember 13.
- Október 25. 
- November 7. (Bursa pályázatok elbírálása miatt.)
- November 29.
- December 13. 

3.) Döntés tanévkezdési támogatás folyósításáról  
Királyszentistván  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangúan  döntött,  hogy  idén  is 
támogatja  a Királyszentistván Községben  állandó lakhellyel rendelkező és  életvitelszerűen 
községünkben  élő óvodás  és  iskolás  gyermekek  illetve  a  felsőfokú  nappali  tagozaton 
tanulmányokat folytató tanulók tanévkezdését.  Az életvitelszerűen községünkben élő és állandó 
lakcímmel rendelkező valamint 2011. augusztus 31. napjáig a 3. életévüket betöltött óvodásokat 
5.000,-  Ft/fő,  az  életvitelszerűen  községünkben  élő  és  állandó  lakcímmel  rendelkező  általános 
iskolásokat 10.000,- Ft/fő, az életvitelszerűen községünkben élő és állandó lakcímmel rendelkező 
középiskolásokat 12.000,- Ft/fő, a felsőfokú hallgatókat 15.000,- Ft/fő tanévkezdési támogatásban 
részesíti Önkormányzatunk, melynek kifizetése az iskolalátogatási igazolások leadását (legkésőbb: 
2011. augusztus 18.) követően 2011. augusztus 24-én kerül sor. 

4.) A Szent Király Szövetség éves találkozóján való részvétel költségeinek biztosítása  
2011. évben a Szent Király Szövetség találkozóját a szlovákiai Sajókirály település Önkormányzata 
rendezi  augusztus  12-13-14-én.  A Testület  egyhangúlag elfogadta  a meghívást  és egyhangúlag 
döntött  a  részvételről  továbbá  3  igen,  1  nem  és  1  tartózkodás  mellett  döntött  a  kulturális 
programokon való - egy helyi előadó művészi igazolvánnyal rendelkező fellépéséről is. A költségek 
fedezésére (utazás, biztosítás, ajándék) a 2011. évi fedezetet biztosított. 

5.) A testvér települési kapcsolatok keretében Csehibe történő látogatás költségeinek   
biztosítása

Királyszentistván Község  Önkormányzatának  1993  óta  van  Testvértelepülési  Megállapodása  a 
szlovákiai  Csehi  Község  Önkormányzatával.  Azóta  veszünk  részt  egymás  településeinek  ünnepi 
eseményein  és  rendezvényein,  és  segítjük  elő  településeink  lakósságának  baráti  találkozóját. 
Kialakult  gyakorlat,  hogy  egyik  évben  mi  fogadjuk  a  szlovák  barátainkat,  a  másik  évben  ők 
fogadnak minket. Az idei évben Csehi Község hívott meg bennünket augusztus 5-6-7-ére. Az utazás 
költségeit (utazás, utasbiztosítás, autópályadíj, ajándék fogadó önkormányzat képviselője részére) 
Önkormányzatunk az évek óta a nemzetközi kapcsolatokra elkülönített keretösszegből fedezi. 



6.) A Balatonalmádi Rendőrkapitányság kérelmének megtárgyalása  
Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  kérelemmel  fordult  Önkormányzatunkhoz,  hogy  a 
színvonalasabb  és  eredményesebb  munkavégzésüket  segítendő  járuljon  hozzá  egy  robogó 
beszerzéséhez.  Az  előzetes  tárgyalásokat  követően,  mivel  Képviselő  Testület  a  költségvetés 
tervezésekor erre a célra már tervezett kiadást, így egyhangúlag úgy határozott, hogy 80.000,- Ft 
összeggel  támogatja  a  Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  részére  használatra  átadandó  robogó 
beszerzését. 

7.) Öböl kártya rendszerhez való csatlakozás megtárgyalása   
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület a Balatonfűzfői Önkormányzattal megegyezve ÖBÖL kártyát 
bocsát  ki,  mellyel  ingyenesen  strandbelépést  (Föveny-  és  Tobruki  Strandra)  és  egyéb 
kedvezményeket  (üzletekben,  éttermekben)  lehet  igénybe  venni.  Megkeresésemre  Balatonfűzfő 
Képviselő  Testülete  úgy  döntött,  hogy  lehetőséget  biztosít  Önkormányzatunknak  is  az  ÖBÖL 
kártyához  történő  csatlakozásra.  Ezen  kártyák  a  királyszentistváni  állandó  lakosok  számára 
ugyanazokat  a  kedvezményeket  nyújtják,  mint  a  balatonfűzfőiek  számára.  Képviselő  testület 
egyhangúlag  úgy határozott,  hogy támogatja  az  ÖBÖL kártya  rendszerhez  történő csatlakozást 
továbbá minden királyszentistváni állandó lakos által kiváltott kártya (a kártyaköltsége a  lakosság 
részéről a 14 éven aluli gyermekek esetén 500,- Ft, a 14-18 év közöttiek esetén 1.000,-  Ft, 
míg a 18 éven felüliek esetén 2.000,- Ft) után a következő támogatást nyújtja Balatonfűzfő Város 
Önkormányzatának:

- 14 éven aluli gyermek esetében   250,- Ft,
- 14-18 év közöttiek esetében 1.000,- Ft
- 14 éven felüliek esetében 1.000,- Ft.

8.) Személyügyi kérdések megtárgyalása  
A Képviselő Testület három igen és kettő nem szavazat mellett egy önkormányzati dolgozó bérét a 
kiegészített javaslat szerint módosította.  

Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület. 

Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
A Bizottság  egy  fő  részére  12.000,-  Ft  átmeneti  segély  kifizetéséről  határozott  a  „Szociális  és 
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról” szóló önkormányzati rendelet 19. §-a (6) alapján. 

A Bizottság tárgyalta és elfogadta a 2011. II. félévi munkatervét. 

Más Hírek:
Királyszentistván község Önkormányzata gyermekkirándulást szervezett 2011. június 16-án 

a 6 – 14 éves korú (általános iskolás) gyermekek részére a budapesti Elevenpark Játszóházba, mely 
Magyarország  legnagyobb  beltéri  játszótere. A  gyermekkirándulás  költsége,  mely  az  utazási 
költségből, a játszóházba történő belépést biztosító költségből és egy hűsítő fagylaltköltségből áll, 
összesen cca.117.000,- Ft volt. 
Ez  úton  köszönöm  meg  a  kirándulás  lebonyolításában  résztvevők  segítségét,  valamint  a 
süteményeket és csokoládékat felajánlók önzetlen segítségét. 

Királyszentistván  Község  Önkormányzata  támogatta  a  Nyugdíjas  Klub  által  Tamási  – 
Gyógyfürdőbe szervezett kirándulás utazási költségeit az erre a célra a költségvetésben elkülönített 
összeg terhére. 

Tájékoztatom  a  község  lakosságát,  hogy  Önkormányzatunk  az  elnyert  rövid  idejű 
közfoglalkoztatási  pályázat  szerint  a  bérpótló  juttatásban  részesülők  közül,  1  fő  rövid  idejű 
foglalkoztatására,  július  1-től  augusztus  31.  napjáig  kerül  sor  részmunkaidőben,  napi  4  órás 
közfoglalkoztatásban. 

Kérem  az  ingatlantulajdonosokat  a  birtokukban  levő  ingatlanok  előtti  közterületek 
kaszálására,  tisztántartására,  mely  az  esősebb  -  párásabb  időjárás  miatt  többször 
szükséges.  Felhívom  a  lakosság  figyelmét,  hogy  a  község  területén  a  gyalogos 
közlekedésre szolgáló gyalogút, járda és az utak középvonaláig történő tisztántartása 
valamint  az  ingatlan  mentén  elhúzódó  vízelvezető  árkok  tisztántartása  az  ingatlan 
tulajdonosának a kötelessége. Ez a kötelezettség a bekerített vagy be nem kerített üres, 
illetőleg használaton kívül álló ingatlanra is kiterjed.



Önkormányzatunk szabálysértési  eljárást  kezdeményez azok ellen,  továbbá bírsággal 
sújtja, akik a fent előírtakat megszegik.

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága 
a  Laroco Motorsport  Club által  rendezendő  18.  Veszprém Rallye 2011.  július  9.  napján történő 
lebonyolítása érdekében az alábbi útlezárásokat engedélyezte:
Érintett útszakaszok:

- 7216 sz. út esetén, a 72-es fő út litéri elágazótól a királyszentistváni helységjelző tábláig, 
július 9-én (szombaton) 13.00 -22.00 óráig kerül teljes lezárásra.

- 7202 sz. út esetén a  72-es  fő  út  berhidai  elágazótól  az  erőművi  útig,  július  10-én 
(vasárnap) 6.30-16.00 óráig kerül teljes lezárásra.

Királyszentistván, 2011. június 29. 

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


