2011. május 31-én együttes testületi ülést tartott Litér Község Önkormányzat Képviselő
Testülete és Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
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1.) Körjegyzőség 2010. évi beszámolója
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 38.§-a rendelkezik a
polgármesteri hivatalokról, mely szerint a Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre az
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A körjegyzőséghez tartozó községek esetén a
polgármesteri hivatal feladatkörét a körjegyzőség látja el. Litér – Királyszentistván községek
önkormányzatai 1990-ben hozták létre a Körjegyzőséget. A Körjegyzőség az önkormányzati
törvényben, továbbá a külön ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok szervezésében, a
döntések előkészítésében és végrehajtásában működik közre az önkormányzati és az
államigazgatási határkörök és feladatok tekintetében. Az önkormányzati működés középpontjában
a választópolgárok által közvetlenül választott Képviselő-testület áll, amely az önkormányzati
feladat és határkörök címzettje. E testületnek meghatározó szerepe van az önkormányzati
közhatalom gyakorlásában, a lakossági közszolgáltatások megszervezésében, a települések
fejlesztésében a polgárok életminőségének alakításában. Az államigazgatási feladatok címzettje a
körjegyző.
Szervezeti felépítése:
Körjegyző
1 fő
- Titkárság (polgármesteri és pályázati referens és hivatalsegéd)
2 fő
Hatósági ügyszak (műszaki)
1 fő társulás
Igazgatási ügyszak (szociális, gyámügy, anyakönyv)
3 fő
Pénzügyi-gazdálkodási ügyszak (csoportvezető, számvitel, kontírozás-analitika, analitika)
4 fő
Adó ügyszak
1 fő
Kirendeltség (Királyszentistván)
1 fő
A körjegyzőség működéséhez a két település megállapodás alapján járul hozzá, melyet állami
támogatás egészít ki. A képviselő-testületi munkával kapcsolatos feladatok: a testületi ülések
előkészítése, a jegyzőkönyvek elkészítése és a Közigazgatási Hivatalhoz (2010. szeptemberétől:
Kormányhivatalhoz) történő továbbítása 15 napon belül, valamint a testület által hozott
határozatok, rendeletek nyilvántartása, és az azok végrehajtásáról történő intézkedés. Testületi
ülések előkészítésében Litéren 19, Királyszentistvánon 13-szor működött közre. Együttes testületi
ülések száma az elmúlt évben 4 alkalommal. határozatok száma Litéren 204, Királyszentistvánon
99. Rendeletek száma Litéren 14, míg Királyszentistvánon 12 db volt. Az iktatott ügyiratok száma
6.344 db volt. Szabálysértési ügyek száma 14 alkalommal volt, ebből a kiszabott szabálysértési
bírság összege összesen 10.000,- Ft volt. Adóügyi tevékenység iktatott ügyirat 639 esetben történt.
A fizetési felszólítások hatására Litéren 83 adózó, Királyszentistvánon 24 adózó fizette be
tartozását. Az idei évben tovább folytatódott a hátralékok behajtása, eddig 35 letiltás indult el,
melynek jó részét a munkáltatók már visszaigazoltak, és folyamatba tették a levonást. Az elmúlt
évben tovább nőtt az önkormányzat hatáskörébe tartozó adók módjára behajtandó köztartozások
közül közlekedési szabálysértések miatti bírságok behajtásának száma, összesen 129 db volt a két
településen, melyből 47 db pénzben került behajtásra, 4 esetben közmunka végzéssel teljesítették
a kiszabott bírságot, 22 esetben visszavonta a hatóság a határozatát. Litéren 749.627,- Ft került
behajtásra, melyből az önkormányzatnál 370.939,- Ft maradt, Királyszentistvánon 250.000,- Ft
behajtásból 100.000,- Ft maradt az önkormányzatnál. Az adóügy hatáskörébe tartozott a
szennyvízcsatorna érdekeltségi egység hozzájárulás tartozások behajtása. Jelenleg Litéren 13 főnek
386.000,- Ft, Királyszentistvánon 11 főnek 550.000,- Ft tartozása áll fenn. A hátralékok nagy része
még mindig végrehajtás alatt van. Adó behajtás teljesítése Litéren 83,5 %-ban, Királyszentistvánon
82,2 %-ban teljesült az elmúlt évben. Körjegyzőség dolgozói megfelelő szakképesítésekkel
rendelkeznek, mind a két település hivatali épülete megfelel a követelményeknek, biztosítja a
dolgozók számára a korszerű munkavégzés feltételeit.
A Körjegyzőség 2010. évi beszámolóját mindkét település Képviselő Testülete egyhangúlag

elfogadta.
2.) Köztisztviselők teljesítménykövetelése
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 34.§ (1)bek. értelmében a
munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében értékeli köztisztviselőinek munkáját a
meghatározott teljesítménykövetelmények alapján. A teljesítményértékelés jogszabályban
meghatározott célja, hogy a köztisztviselőt teljesítménye alapján anyagilag is el lehessen ismerni,
illetve marasztalni. A munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult a köztisztviselő besorolása szerinti
illetményét megemelni, illetve csökkenteni amennyiben erre a költségvetés a jóváhagyott személyi
juttatások előirányzatán belül lehetőséget biztosít számára. A teljesítménykövetelmények alapját
képező célokat a helyi önkormányzat képviselő-testülete fogadja el. A köztisztviselők egyéni
munkateljesítményének értékelési rendszerének működtetése, az egyéni személyre szabott
teljesítménykövetelmények kidolgozása, meghatározása a körjegyzőre, mint a munkáltatói jogkör
gyakorlójára hárít feladatokat.
A Köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározását mindkét
település Képviselő Testülete egyhangúlag elfogadta.
3.) Körjegyzőséghez való csatlakozási kérelem megtárgyalása
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Papkeszi Község
Önkormányzata 2011. május 11-én kelt, Litér Község Önkormányzatának címzett, körjegyzőség
alapítása tárgyú megkeresését. A Litér-Királyszentistván Községek által alapított és működtetett
Körjegyzőség a megkeresésben foglalt szempontok többségét nem tudja teljesíteni, így a
Körjegyzőség kibővítését Királyszentistván Község Önkormányzata nem támogatta, ezzel együtt a
Képviselő Testület kifejezte azon reményét, hogy Papkeszi Község Képviselő-testületének sikerül
más település(ek)hez csatlakozva körjegyzőséget alapítani.
2011. június 1-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő
Testülete
Napirendi pontok
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1.) Beszámoló a 2010. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását, összehangolását,
az 1997. évi XXXI. tv. 40.§./1/ bek. és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/ 1998. (IV.30.) NM rendelet 27. §. /1/ bek. b, pontja alapján 2003. december
31.-től kezdődően a Bendola Humán Szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosítja. A
gyermekjóléti szolgáltatás a törvény előírásait betartva, önálló szakmai egységként tevékenykedik.
A gyermekjóléti munkát egyetemi szociálpolitikusi, pszichológusi oklevéllel rendelkező végzi. A
gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok előírják, hogy a szolgáltatást a gyermek
családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése valamint a családból kiemelt gyermek visszahelyezése
tevékenységek megszervezésével, működtetésével kell biztosítani. A családgondozóknak a
családgondozást tervezett módon, határidők megállapításával kell teljesíteniük. Értékelik a
gondozás eredményességét, és a megállapításokat helyzetértékelésben rögzítik. Községünkben
2010. évben a szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma 2 fő, a több féléven át tartó
(sokproblémás) esetek száma 2 fő. Az elmúlt évben nem volt védelembe vett gyermek. Az elmúlt
években szerencsére nem volt szükség átmeneti nevelésbe vétel, ill. ideiglenes hatályú elhelyezés
kezdeményezésére, ezért fenti feladatok ellátására nem volt igény. Jelenleg 3 gyermek átmeneti
nevelésbe vétel alatt áll, de ezek az esetek Szolgálat tevékenységének megkezdése előtti
időszakban gyökerezik. Összességében elmondható hogy a gyermekek helyzete a településünkön

az országos átlagnál jobbnak mondható. A családsegítés és gyermekjólét területén sürgős
beavatkozást igénylő súlyos esetekkel nem találkoztunk, míg a Szolgálat beavatkozására csak 1
család esetében volt szükség. A Képviselő Testület a családsegítő és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót egyhangúan elfogadta.
2.) Beszámoló a 2010. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
Az Alkotmány 67. §-a kimondja, hogy „A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a
családja, az állam és társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő
testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez szükséges.” A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96 §. (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról évente átfogó értékelést készítsen,
melyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Megyei Gyámhivatalnak is.
A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket a törvény a helyi önkormányzat
képviselő-testületére, a jegyzőre, a városi és megyei gyámhivatalokra telepítette. A törvényben
kapott felhatalmazás alapján Királyszentistván Község Önkormányzata az 5/2009. (II.28.) számú, „A
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról” szóló rendeletében szabályozta a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását.
Királyszentistván község állandó népessége 2010. december 31-i adatok szerint 506 fő, ebből a 018 éves korúak száma 118 fő. Királyszentistvánon 2010. évben a halálozások száma 2, a születések
száma 2 volt. A községben élő nagycsaládosok száma 12, s ezekben a családokban összesen 39
gyermeket nevelnek. Királyszentistván Község Önkormányzata nem tart fenn önálló iskolát és
óvodát, ezen kötelezettségeinek Litér Község Önkormányzatával kötött intézményfenntartói
szerződés alapján a litéri Árpád Fejedelem Általános Iskola, illetve a litéri Csivitelő Napközi
Otthonos Bölcsőde és Óvoda fogadja a királyszentistváni gyerekeket. Az iskolába, illetve óvodába
járást iskolabusz járat segíti. Az elmúlt évben 17 gyermek járt óvodába, 47 fő általános-, valamint
43 fő középiskolába. Az egyetemisták, főiskolások száma 6 fő volt. A 2006. január 1. napjától
bevezetésre került rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a település
önkormányzatának jegyzője állapítja meg. A kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt
veszélyeztetett gyermekek ne kerüljenek ki családjukból, a szülők képesek legyenek saját
otthonukban nevelni gyermekeiket. Önkormányzatunknál 2010. július 1-én 13 gyermek, november
1-én pedig 15 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Azon gyermekek,
akik részére 2010. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény került megállapításra 5
családban nevelkednek. Az öt családból 1 családban 2 gyermeket nevel az egyedülálló anya, 3
családban 3 gyermeket, míg 1 családban 4 gyermeket nevelnek. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény jogcím alatt 2010. évben 162.400,- Ft került kifizetésre.
2010. I. félévben Önkormányzatunk 2 óvodás, és 1 általános iskolás és egy középiskolás gyermek
esetében vállalta át a teljes személyi étkeztetési díj 25 %-át, és 1 fő óvodás esetében az 50 %-át.
(2010. évben ezen feladatra 57.806,-Ft került kifizetésre). A gyermekétkeztetési kedvezményben
részesülő gyermekek közül 4 gyermek egy családban nevelkedik, míg egy gyermeket egyedül
nevel az édesanyja. Önkormányzatunk 39/2010. (VI.23.) sz. Kkt. határozatával döntött arról, hogy a
tanévkezdés megkönnyítése érdekében a királyszentistváni állandó lakóhellyel rendelkező
óvodába, általános iskolába, középiskolába és főiskolára járó gyermekeket egyszeri tanévkezdési
támogatásban részesíti. A támogatásra 1.161.000,- Ft került kifizetésre. Ezen felül a
felsőoktatásban tanulók részére I. félév: 4 főnek két alkalommal, II. félévben 6 főnek 1 alkalommal
került sor (10.000 Ft/fő/alkalom, összesen 140.000,- Ft) támogatás kifizetésére, mellyel tankönyv,
utazási ill. szállásköltségeikhez járult hozzá az Önkormányzatunk. Az elmúlt évben is beléptünk a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatrendszerbe, melynek keretében 3 fő részére január és
augusztus hónapban 90.000-90.000 Ft, összesen 180.000,- Ft ösztöndíj került kifizetésre.
Ugyancsak a helyi rendeletében rendelkezünk a nagycsaládosok karácsonyi támogatásáról, mely
szerint amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – hivatalból, jövedelemre való
tekintet nélkül – a karácsonyi ünnepek előtt a 0-18 éves korú (önálló keresettel nem rendelkező)
gyermekeket nevelő nagycsaládok részére nyújt támogatást. 2010. évben gyermekenként 2.500,Ft volt a támogatás mértéke, 39 gyermeket összesen 97.500,- Ft-tal támogattunk. A gyermekeket
szervezett programokkal is támogattuk. Fenti támogatások mindenképpen a település
önkormányzatának gyermekbarát politikáját és szociális érzékenységét mutatják. A költségvetés
tervezésekor Önkormányzatunk Képviselő-testülete különös gondot fordított és fordít a jövőben is
arra, hogy a gyermekek és szociálisan rászorulók támogatására a megfelelő anyagi
forrásrendelkezésre álljon. Az elmúlt évben iskolai hiányzások miatt 1 esetben érkezett az iskolától
10 órás figyelmeztetés, mely esetben végzésben hívtuk fel a szülő figyelmét a hiányzások

jogkövetkezményeire. A Képviselő Testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót egyhangúan elfogadta.
3.) Református Egyház támogatási kérelmének megtárgyalása
A Református Egyház a településen működő egyházközösség munkájához pénzbeli támogatást kért
az Önkormányzatunktól. A Képviselő Testület egyhangúan úgy határozott, hogy 80.000,- Ft
összeggel támogatja a Református Egyház működését.
4.) A Királyszentistván Autó-Motor Sport SE kérelmének megtárgyalása
Királyszentistván Autó-Motor Sport SE a Közösségi Házban (Polgármesteri Hivatal) található szabad
helyiség konditeremként történő üzemeltetési kérelemmel fordult Képviselő Testülethez. Az
évekkel ezelőtt üzemeltetett konditeremben található eszközök elavultak, elhasználódott
állapotban vannak, ezért szakértői vélemény beszerzését követően dönthet a képviselő testület,
hogy azok eszközök felújítása gazdaságosan megoldható – e vagy sem. Amennyiben gazdaságos
felújításuk nem megoldható, azon eszközök selejtezést követően értékesítésre kerülnek. A szóban
forgó helyiség ilyen irányú hasznosítása nem megfelelő, alkalmatlan mérete továbbá a nem
megoldott szellőztetése miatt. A fenti indokokat figyelembe véve amennyiben a szóban forgó
helyiség konditeremként történő üzemeltetés engedélyeztetési dokumentációit az Egyesület
beszerezi, akkor az azt követő testületi ülésen a Képviselő Testület újra tárgyalja az ügyet.
5.) Eszközbeszerzésre beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Képviselő Testület zárt ülés keretén belül tárgyalta az községgazdálkodás eszközparkjának
fejlesztésére beérkezett árajánlatokat. Négy cégtől érkezett be árajánlat kistraktor és a
hozzákapcsolódó adapterek beszerzésére. Képviselő Testület egyhangúlag az Agrobix Kft. ajánlatát
fogadta el összesen bruttó 3.585.000,- Ft, mely összeg egy Feng Shu 254-II. típusú 29 lóerős
traktort, egy vízszintes tengelyű zúzót, egy pótkocsit és egy hátsófüggéses egy késes fűkaszát
takar.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
A Bizottság egy fő részére 15.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről határozott a „Szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról” szóló önkormányzati rendelet 19. §-a (6) alapján.
Királyszentistván község Önkormányzata gyermekkirándulást szervez 6 – 14 éves korú (általános
iskolás) gyermekek részére. A kirándulás 2011. június 16-án lesz, melynek úti célja: Budapest –
Elevenpark Játszóház (Magyarország legnagyobb beltéri játszótere) valamint a Pákozdi Sukorói
Arborétum, a Velencei-tó legszebb táján elterülő arborétum.
Az Elevenpark Játszóház nem egy hagyományos játszóház, hanem egyesíti magában a vidámpark
és a játszótér elemeit. Egy nagy világos és barátságos fedett térben levő játékelemek nemcsak
gyerekek által használhatóak, hanem a felnőtteknek is egyedülálló élvezetet nyújtanak.
A kirándulásra jelentkezni lehet 500 Ft jelentkezési díj ellenében (melyet a gyermekek induláskor a
buszon visszakapnak) Diószegi Imolánál a Bizottság elnökénél vagy a Polgármesteri Hivatalban.
Más Hírek:
Megrendezésre került a már hagyománnyá vált Férfinap. A királyszentistváni lányok,
asszonyok közreműködésével, fergeteges műsorral kedveskedtek férfitársaiknak. Ez úton köszönöm
meg a rendezvény lebonyolításában résztvevők segítségét, a tombolatárgy felajánlók önzetlen
segítségét.
Királyszentistván Község Önkormányzata nevében ezúton szeretném megköszönni a falu
gyermekeinek 2011. május 28-án a Faluházban megrendezett gyermeknapon résztvevő
királyszentistváni állampolgároknak az aktív részvételüket, valamint az egyéb tárgyi felajánlásokat,
továbbá a Balatonalmádi Rendőrkapitányság munkatársainak, valamint a Balatonfűzfői Tűzoltóság
munkatársainak, akik segítették munkánkat a rendezvény még színvonalasabb megtartásához.
Az esősebb - párásabb időjárás miatt többször szükséges az ingatlanok előtti közterületek
kaszálása, vízelvezető árkok tisztítása. Kérem az ingatlantulajdonosokat ezen munkák elvégzésére,
továbbá mivel a település körül, belterület és külterület határán sok a gyommal fertőzött terület,
ezért kérem a lakosságot, hogy a lakosság tulajdonában levő kiskerteket, ingatlanok előtti
közterületeket, ha azok gondozatlanok, legyenek szívesek megtisztítani a gyomoktól.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 2011. május 25. napjától
tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Veszprém megyei területén lévő erdőkre, valamint az erdőterületek
határától számított kétszáz méteren belüli területekre. Kérem a tilalom betartását.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által a
szolgáltató teljes ellátási területén közvilágítási fogyasztásmérés kerül kialakításra. Településünkön
eddig a közvilágítási villamos energia fogyasztás elszámolása számított adatok alapján történt. A
számítás alapja a település közigazgatási területén levő lámpatestek teljesítménye, és a
közvilágítási naptárban rögzített havi égésidő volt. A Fogyasztásmérők felszerelését követően a
mérés kialakítás után megmért, ténylegesen elfogyasztott villamos energia kerül kiszámlázásra.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Intézete felhívja a lakosság figyelmét
az igen magas hőmérséklettel járó kánikulai napokon történő hőség elleni védekezésre, a
hőséghullám ideje alatt a fokozott egészségügyi védelemre.
Királyszentistván, 2011. június 9.
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