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1.) Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása  

Szociális rendelet módosítását a Szociális törvényben történt módosítások és a rendelet egyes 
paragrafusainál  pontosabb  és  szigorúbb  megfogalmazás  tette  szükségessé.  A  szociális 
rendeletbe  beépítésre  került  a  bérpótló  juttatás  feltételeként  a  lakókörnyezet  rendben 
tartásának előírása, továbbá a szülési segély és beiskolázási támogatás esetén az életvitelszerű 
királyszentistváni  tartózkodás  feltétele.  A  temetési  költségek  jelentős  emelkedése  miatt  a 
temetési  segély  összege  is  felülvizsgálatra  került.  Az  eddigi  30.000,-  Ft  temetési  segély 
összegét 50.000,- Ft-ra  emelte meg a Képviselő Testület. A szociális étkeztetés tekintetében 
az életkorára  tekintettel  eddig  az  volt  jogosult,  aki  betöltötte  a  70.  életévét.  A Képviselő 
Testület úgy határozott, hogy az életkor alapján a 65. életévet betöltöttek legyenek jogosultak 
szociális étkeztetés ellátásra. 
A rendelet egységes szerkezetben megtekinthető az Önkormányzatnál, a Könyvtárban és az 
Önkormányzat megújult honlapján is. (www.kiralyszentistvan.hu) 

2.) A Önkormányzat Ciklusprogramjának elfogadása  

A Képviselő Testület elfogadta a 2014-ig az Önkormányzat ciklusprogramját. 
Főbb irányelvei:

 Faluház  fűtésének  korszerűsítése  (termosztátok  cseréje,  kazáncsere),  színházterem 
tetőterének  hőszigetelése, valamint a régi épületrész víz elleni szigetelése, továbbá a régi 
nyílászárók korszerű, hőszigeteltekre történő cseréje,  épületgépészeti  felújítások. Faluház 
lépcsőfeljárójának teljes körű zárttá tétele (lépcsők hátuljának lambériával történő ellátása és 
a torony lezárása).

 Leader Kultúrpark kiépítése a szabadidő kulturált eltöltése érdekében.
 Fő utcai buszmegállók felújítása.
 Széchenyi  utcai  lakók  vagyonvédelme  érdekében  –  szakemberek  bevonásával  –

árvízvédelem kiépítése.
 Községgazdálkodás eszközparkjának bővítése.
 Szent  István  szobor  helyett  új  szobor  készíttetése,  a  park  nézőterének  felújítása, 

zöldterület bővítése.
 Deák Ferenc utca és Fő utca kereszteződésénél levő önkormányzati terület parkosítása.
 Jelzőrendszeres vagyonvédelmi szolgáltatás kiépítése.

http://www.kiralyszentistvan.hu/


 Vezeték nélküli Internet kiépítése.
 A  szabadidős  és  sport  tevékenységek  lehetőségeinek  biztosítására  aszfaltozott, 

többfunkciós (kézilabda, kosárlabda) pálya kialakítása.
 A játszótér könnyebb megközelíthetősége érdekében az előtte lévő út aszfaltozása.
 A  ravatalozó  belülről  történő  felújítása,  nyílászáróinak  cseréje,  valamint  a  temető 

kerítésének megépítése.
 Térfigyelő kamerák telepítése községünk központi helyein.
 A  településszerkezeti  tervnek  megfelelően  új  házhelyek  kialakításához  területet 

szükséges  vásárolni,  ott  ki  kell  alakítani  azokat,  és  el  kell  látni  megfelelő 
infrastruktúrával.

 Templomunk külső állagának javítása, a református egyházzal közösen.
 El kell készíttetni a település monográfiáját.
 A 2011. évtől induló Új Széchenyi Terv és az Európai Unió pályázati lehetőségeinek 

minél hatékonyabb kihasználására való törekvés.
 A település arculatának javítása érdekében folytatni  kell  a virágosítást,  szorgalmazni 

kell  a  porták  szebbé  tételét  is.  Ehhez  hozzájárulhat  közterületeink  fásítása  is,  mely 
egyben a környezetvédelem területén is előrelépés. 

 A  kultúra  területén  fenn  kívánjuk  tartani  a  szokásos  rendezvényeinket,  melynél 
kiemelkedő  hangsúlyt  kap  augusztus  20-a  megünneplése,  de  a  meglévő 
hagyományainkat is tovább kívánjuk ápolni.

 A testvértelepülési kapcsolatunkat a továbbiakban is fenntartjuk.
 A szociális területen a juttatásokat szinten kell tartani, illetve a lehetőségekhez mérten 

azt emelni szükséges. 
 A lehetőségekhez mérten az egészségügyi ellátás korszerű körülményeknek megfelelő 

fejlesztését  biztosítani  kell,  és  az  egészségi  állapot  javítása  érdekében 
szűrővizsgálatokat kell szervezni.

3.) Beszámoló a Kulturális és Szociális Bizottság 2010. évi tevékenységéről  

A Bizottság  2010.  évi  munkáját  a  szociális  törvény  és  a  helyi  rendelet  alapján  végezte. 
Önkormányzatunk  26  főt  részesített  átmeneti  segélyben  526  eFt  értékben,  3  esetben 
rendkívüli átmeneti segélyben 54 eFt értékben, beiskolázási segélyre 1.161 eFt-ot költött, 3 fő 
Bursa Hungarica ösztöndíjban részesült, 180 eFt értékben. 

Nyugdíjasoknak,  nagycsaládosoknak  karácsonyra  310  eFt-ot,  méltányossági  alapon  hozott 
határozat alapján 1 fő közgyógy-igazolványa után 26 eFt-ot, lakossági szennyvíztámogatásra 
717 eFt-ot költött az Önkormányzat. Lakossági szemétdíj-támogatásra (22 fő) 227 eFt-ot, (10 
fő  szociálisan  rászorulónak  ingyen  nyújtja  a  szolgáltató  a  lakossági  hulladékszállítás 
szolgáltatását), temetési segélyre 30 eFt-ot, szülési segélyre 114 eFt-ot, rendszeres szociális 
segélyre (1 fő) 308 eFt-ot, ápolási díjra (4 fő) 977 eFt-ot költött az Önkormányzat. Rendszeres 
gyermekvédelmi  támogatásban  15  fő  részesült,  163  eFt  értékben.  Önkormányzatunk  az 
intézményfenntartó társulási megállapodás alapján Litér Községbe járó óvodás és iskolás korú 
gyermekek után összesen 2.260 eFt-tal járul hozzá az intézmények fenntartásához. 

Szociális  juttatásra  mindösszesen  5.551  eFt-ot  költött  az  Önkormányzat. 
Önkormányzatunk  mindent  megtett  annak  érdekében,  hogy  a  támogatásokra  a 
megfelelő összeget biztosítsa. A 2010. évben a beadott kérelmek közül pénzhiány miatt 
egyet sem kellett elutasítani. Királyszentistván Község Önkormányzatának munkája egy 
szociálisan érzékeny, és a rászorulókon segíteni akaró és segíteni tudó önkormányzati 
tevékenységet tükröz. Az egyre nehezedő gazdasági helyzetben igen nagy kihívást jelent 



Önkormányzatunknak, hogy a támogatások mértékét  a következő években is  szinten 
tudja tartani, és a rászorulókat segíteni tudja.  

A Bizottság a Képviselő Testület által elfogadott kulturális munkaterv szerint dolgozott, és 
próbálta  szervezni  és  a  költségvetésben  meghatározott  összegekkel  támogatni  a  már 
hagyományos rendezvények színvonalas lebonyolítását, mindösszesen 1.255 eFt értékben. 

A Képviselő Testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

4.) VKTT Társulási Megállapodás módosítása  

A hatályban lévő jogszabályok meghatározzák,  hogy a kistérségi társulásoknál a Társulási 
Megállapodásnak milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia, ennek megfelelően szükségessé 
vált a Társulási Megállapodás kiegészítése. 
A szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény csak a helyi 
önkormányzatok  számára  biztosította  a  rendeletalkotási  jogot.  Ezen  joggal  a  kistérségi 
tárulások nem rendelkeztek. A hivatkozott törvényt 2011. január 1-jével úgy módosították, ha 
az intézmény fenntartója többcélú kistérségi társulás, akkor a Társulási Megállapodásban erre 
kijelölt  települési  önkormányzat  a  Társulási  Megállapodásban  meghatározottak  szerint 
rendeletet  alkot  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről, 
valamint  a  fizetendő  térítési  díjakról.  Ezek  alapján  a  Társulásban  előzetes  egyeztetések 
alapján Papkeszi Község Önkormányzatát javasolta a kistérség a rendeletalkotásra kijelölni. 
Konkretizálásra  került,  közös fenntartású intézmények esetén a  Társulási  Tanácsnak,  mint 
fenttartónak, a jogszabályi megkötöttség alapján milyen feladatai vannak.
A fentieket figyelembe véve e jogszabályi kötelezettségek átvezetése miatt  szükségessé vált a 
Társulási Megállapodás módosítása, melyet a Képviselő Testület egyhangúlag elfogadott. 

5.) A  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  ellátások  személyi  térítési  díjának   
határozatban történő megállítása

A  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  ellátások  tekintetében  Képviselő  Testület 
jelenleg nem tudta rendeletben meghatározni a személyi térítési díjakat, mivel a VKTT 
többszöri  és  kitartó  kérés  ellenére  sem  kalkulált  és  adott  meg  településünk 
vonatkozásában  intézményi  térítési  díjakat,  melyek  alapján  meghatározható  lenne  a 
személyi  térítési  díj  mértéke.  Ennek  ellenére  Királyszentistván  Község 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  VKTT-vel  kötött 
feladatellátási  szerződés  alapján  az  Egyesített  Szociális  Szolgáltató  Intézményen 
keresztül ellátandó feladatok tekintetében meghatározza a személyi térítési díjakat.

A  szociális  étkeztetés  tekintetében  Önkormányzatunk  felkérte  a  Kistérséget,  hogy  az 
étkeztetés  biztosítására  kössön  szerződést  a  Susogó  Team  Kft-vel  (Balatonfűzfő, 
Bugyogóforrás út 12.), aki házhoz szállítással együtt 690,- Ft/adag/nap (570,- Ft + 120 Ft 
szállítási költség) összegért tudja – lényegesen olcsóbban, mint a kistérségnek beszállító 
egyéb szolgáltatók – biztosítani az étkeztetést.  A Képviselő-testület  a személyi térítési 
díjakat az alábbiak szerint határozta meg:



Egy főre eső jövedelem
(a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum
 %-ában)

Személyi térítési díjak
Fizetendő személyi 

térítési díj
(szolgáltatási önköltség és 

a normatív állami 
hozzájárulás 

különbözetének %-ában)

Fizetendő személyi 
térítési díj

(szolgáltatási önköltség és 
a normatív állami 

hozzájárulás különbözete 
Ft-ban kerekítve)

       50 % alatt - 0
 50 – 100 % között 40 % 190,-
100 - 200 % között 70 % 330,- 
200 – 300 % között 90 % 420,-

       300 % felett 100 % 470,-

A házi  segítségnyújtás  tekintetében  a  szolgáltatás  igénybevételéért  fizetendő  személyi 
térítési díj az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Egy főre eső jövedelem
(a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum %-ában)

Fizetendő személyi térítési 
díj

(Ft/óra)
       150 % -ig 0

151 – 200 % között 80,-
201 - 250 % között 150,- 
251 – 300 % között 230,-

       300 % felett 310,-

A nappali szociális ellátás és az időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátása 
feladatok tekintetében a képviselő-testület elfogadta a szolgáltató kalkulációját.

A  képviselő-testület  felkérte  Papkeszi  Önkormányzatát,  hogy  az  egységes  szociális 
rendeletbe jelen határozatban megállapítottakat foglalja bele.

6.) A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelmének megtárgyalása  

Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  Várpalotai  Polgári  Védelmi 
Kirendeltsége  a  tevékenységének  magasabb  szintű  végzéséhez  kért  pénzbeli  támogatást 
Önkormányzatunktól. 
A Képviselő Testület  egyhangúan úgy határozott,  hogy 10.000,-  Ft összeggel  támogatja  a 
Polgári Védelmi Iroda tevékenységét, működését. 

7.) A Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérelmének megtárgyalása  

A tűzoltóság jelenlegi vízszállító gépjárműve már közel 25 éves, a folyamatos karbantartás 
ellenére egyre többször szükséges a javítása,  és sajnos a javítás  egyre hosszabb időt vesz 
igénybe, mely javítási idő alatt gyengül a térség tűzbiztonsága. Az új gépjármű beszerzési ára 
85 millió  Ft,  ebből  az  önrész 17 millió  Ft.  Jelenleg  megközelítőleg  8,5 millió  Ft  önrészt 
sikerült  összegyűjteni  a  pályázathoz.  Képviselő  Testület  egyhangúlag  elfogadta  azt  a 
javaslatot, mely szerint  Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére 
beszerzendő  új  vízszállító  gépjármű  önköltségéhez  150.000,-  Ft  támogatást  nyújtson  az 
Önkormányzat.



8.) Leader Kultúrpark kivitelezésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása  

A kultúrpark kivitelezésére (nyílt meghívásos eljárás keretén belül) négy cégtől érkezett be 
árajánlat, a kiküldött MVH kódszámokkal ellátott költségvetési kiírás szerint. Az árajánlatok 
felbontására 2011. március 19-én került sor, melyen a műszaki ügyintéző, a jegyzőasszony, a 
kirendeltség vezető asszony és a polgármester vett részt. Az árajánlatok megtekintése után, 
megállapították,  hogy  azonos  műszaki  tartalommal  készültek  el  az  árajánlatok.  Az 
Önkormányzat  Képviselő Testülete  az eddigi gyakorlatához híven a legolcsóbb árajánlatot 
adó Kft. ajánlatát fogadta el egyhangúan, továbbá a kultúrpark kiviteli munkáinak műszaki 
ellenőrzésére négy igen és egy nem szavazat mellett, szintén a beérkezett árajánlatok közül a 
referenciával rendelkező, legolcsóbb árajánlatot adó vállalkozót bízta meg. 

Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület.

Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
Egy fő részére 15.000,- Ft természetbeni átmeneti segély biztosításáról határozott a Bizottság 
a „Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról” szóló önkormányzati rendelet 19. 
§-a  (6) alapján. 
Egy  fő  részére  4  igen  szavazattal  1  nem  szavazat  ellenében  5.000,-  Ft átmeneti  segély 
kifizetéséről határozott.
Törvényi  változások  miatt  2011.  január  1.  napjától  az  ápolási  díj  havi  összege  az  éves 
központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg Szt. 44 §. (1) bekezdése alapján 
kerül megállapításra, így a méltányosságból megállapított ápolási díjak új összegét határozta 
meg a Bizottság. A Szt. 43/B. §. (1) bekezdése alapján Királyszentistvánon két fő részesül 
ápolási díjban. Mindkét esetben 2010. évben került megállapításra a jogosultság.
Egy fő tekintetében, mivel  az ápolási  díjban részesülő március 1. napjával  munkaviszonyt 
létesített, a Bizottság az ápolási díjra való jogosultságát megszüntette.

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. 

Más Hírek:
Királyszentistván  férfi  lakosai  március  12-én  rendezték  meg  a  már  hagyományos  Nőnapi 
ünnepséget. Az ünnepség oldott, családias hangulatban zajlott. A szervezők megköszönik a 
segítők, a tombolatárgy felajánlók önzetlen segítségét. 

A Szociális és Kulturális Bizottság ezúton megköszöni a március 15-i ünnepségen résztvevő 
ifjú királyszentistváni fiataloknak a műsorban való aktív részvételüket. 

A Kézműves szakkör soron következő foglalkozásai  2011.  április  9-e szombat  10.00 óra, 
témája: Húsvéti készülődés (nyuszi ajándéktartó készítése, tojásfestés) valamint 2011. április 
23-a  10.00  óra,  témája:  Anyák  napi  készülődés  (virágos  képeslapok  filcből,  mosolygós 
szívecskék) Minden érdeklődőt szeretettel vár a kézműves szakkör vezetője.

Önkormányzatunk a Magyar Költészet Napja alkalmából 2011. április 9-én, 18.00 órakor a 
Faluház Aulájában „Versek szivárványán” című irodalmi estet szervez. Előadók: Szilvásiné 
Csordás  Éva  előadóművész  és  Berzsevici  Zoltán  gitáros,  énekes.  Várunk  mindenkit  sok 
szeretettel. 



Az április 22-i Föld Napja alkalmából Képviselő Testület közösen a királyszentistváni civil 
szervezetekkel  hulladékgyűjtési  akciót  szervez április  16-án szombaton. Az előző évekhez 
hasonlóan  várunk  minden  segítőt,  kicsiktől  a  nagyokig,  akik  tenni  akarnak  valamit 
környezetükért. 

2011.  április  27-én  a  Balatonalmádi  Kommunális  Szolgáltató  Kft.  lomtalanítást  végez  a 
településen.  A  szolgáltató  az  ingatlan  elé  kihelyezett  nem  veszélyes  hulladékot  ingyen 
elszállítja.  A lomhulladék  kihelyezése  27-e reggel  6.00 óra.  Az autók minden utcán  csak 
egyszer mennek végig. Kérjük, ne rakjanak ki veszélyes hulladékot, mert azt nem szállítják el. 
Az Önkormányzat a lakosságot még a helyben szokásos módon részletesen értesíteni fogja. 

Királyszentistván, 2011. március 31. 

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


