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1.) Beszámoló a Körjegyzőség 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta az Körjegyzőség I. féléves költségvetésének
teljesítéséről készült beszámolót az alábbi főbb számokkal:
Összes bevétel:
22.245.000,- Ft
Összes kiadás:
24.269.000,- Ft
ebből:
Személyi juttatás:
15.961.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulék:
3.664.000,- Ft
Dologi kiadás:
3.137.000,- Ft
Felhalmozási kiadás:
875.000,- Ft
Létszámkeret:
12 fő
2.) Királyszentistván Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása
Az Önkormányzat I. félévi költségvetésének módosítását a gazdálkodása során felmerült belső
átcsoportosítások, a költségvetést befolyásoló testületi döntések, határozatok valamint azok a
határozattal elfogadott tételek indokolják, melyekre nem, vagy kevesebb összeg került a
tervezéskor elkülönítésre. A módosított költségvetés 83.361 eFt bevételi és kiadási főösszeggel
került – egyhangúlag – elfogadásra.
3.) Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79.§. (1) bekezdése
rendelkezik arról, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának fél éves helyzetéről
tájékoztatja a képviselő-testületet. A 2011. évi I. félév végéig az Önkormányzat költségvetése a
következőképpen alakult:
Bevétel:
Intézményi működési bevétel:
1.680.000,- Ft
Önkormányzat sajátos bevétele:
21.870.000,- Ft
Önkormányzat költségvetési támogatás: 4.325.000,- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
0,- Ft
Támogatás értékű bevétel:
13.117.000,- Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök:
53.000,- Ft
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: 495.000,- Ft
Kiadás

Működési kiadás:
20.062.000,-Ft ebből:
Személyi jellegű kiadás:
5.485.000,- Ft
Járulékok:
1.566.000,- Ft
Dologi kiadások:
5.538.000,- Ft
Szociálpolitikai ellátások:
2.185.000,- Ft
Támogatásértékű kiadások:
4.519.000,- Ft
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:769.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás):9.334.000,- Ft
Pénzforgalma az Önkormányzatnak:
2011. június 30-i pénzkészlet:
72.715.000,- Ft
2011. első félévi bevétel:
41.540.000,- Ft
2011. első félévi kiadás:
29.813.000,- Ft
Döntéshozók számára egyaránt nagy felelősséggel járó, fontos feladat a település fejlesztése,
ennek tükrében végeztük munkánkat. A település fejlődéséről elmondható, hogy a kitűzött célok
elérése érdekében megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatottunk. Az
alapellátáshoz az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudtuk.
2011. június 30-án lekötött betétként 60 millió forinttal rendelkezett az önkormányzat.
A Képviselő Testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetés első félévi teljesítéséről készült
beszámolót egyhangúlag elfogadta.
4.) Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása
A gázár támogatás megszűnését követően 2011. szeptember 1. napjával az 1993. évi III.
törvényben módosultak a lakásfenntartási támogatás feltételei, mely miatt szükségessé vált
szociális rendeletünk felülvizsgálata. Az új törvényi szabályozás ugyanis lényegesen kedvezőbb
igénylési feltételeket állapít meg, illetve módosítja a segély kiszámításának módját is. Törvényi
módosítás továbbá, hogy a bérpótló juttatás helyébe foglalkoztatást helyettesítő támogatás lépett
szeptember 1-től, ezért rendeletünk ezen részét is módosítani kellett. A rendelet áttekintése után a
szülési segélyre vonatkozó szabályozás is módosításra került: Ezen módosítások alapján az egy
éves kor betöltése előtt örökbe fogadott gyermek esetén is igényelhető a támogatás, az örökbe
fogadást követő 6 hónapon belül.
A módosított szociális rendeletet egységes szerkezetben a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.
5.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
A Szociális rendeletünknél a lakásfenntartási támogatás esetében módosítottuk a hatásköröket is,
bizottsági hatáskörből polgármesteri hatáskörbe került a döntés az ügyintézés folyamatosságának
és gyorsításának érdekében. Mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatunk tartalmazza a
képviselő-testület által átruházott hatásköröket, így ezen változás módosítása itt is szükségessé
vált.

6.) A civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet megalkotása
Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet
megalkotását, melyben szabályzásra kerültek, hogy az igényléshez mely adatokat kell a
kérelmezőnek megadnia, illetve milyen mellékleteket kell csatolni a kérelemhez annak érdekében,
hogy a képviselő testület a kérelem elbírálásakor megalapozott döntést tudjon hozni.

7.) Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 8/2003. (V.22.) számú önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése
Képviselő Testület az első lakáshoz jutók személyi tulajdonú lakásvásárlásának és lakásépítésének
helyi támogatásáról szóló rendeletét egyhangú döntéssel hatályon kívül helyezte.

8.) A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételrő l szóló rendelet
megalkotása
A Kormány célja, hogy a jogalkotó szervek minél szélesebb körben működjenek együtt az érintett
társadalmi szervezetekkel, és a lakossággal. Ennek előmozdítása érdekében, hogy a társadalom
legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be a jogszabályok előkészítésébe a jogalkotásról szóló
törvénnyel összhangban az Országgyűlés megalkotta a jogszabályok előkészítésében való
társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI . törvényt, melyre épülő rendelet megalkotását a
Képviselő Testület egyhangúlag elfogadott.

Tájékoztatom a T. lakosságot, hogy a törvényi hivatkozásoknak megfelelően a honlapunk
átalakításra került, és a honlapra feltett rendelet-tervezetekkel kapcsolatban véleményt lehet
nyilvánítani, mely vélemény az e-mail címünkön jelenik majd meg.
9.) A 2010. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült
beszámoló kiegészítése (Bendola Családsegítő Szolgálat)
A Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2010. évben a felettes hatóság ellenőrzést
tartott, melynek megállapításai, illetve az azokra tett intézkedések kimaradtak a 2011. június 1.
napján elfogadott beszámolóból. A kiegészített Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2010. évről szóló szakmai beszámolóját a Képviselő Testület egyhangúan elfogadta.
10.)
Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
csatlakozásról
A www.bursa.hu honlapon közölt információk alapján ismét kiírásra került a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Képviselő Testület egyhangúlag megszavazta a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást, ugyanis Királyszentistván Község
Önkormányzata évek óta részt vett a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban, támogatva ezzel is a
királyszentistváni tehetséges gyerekeket.
11.)
VKTT társulási megállapodás módosítása
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása” című előterjesztést és úgy
határozott, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását egységes szerkezetben elfogadja.
12.)
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület felkérése egyesületbe történő belépésre
A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület (Balatonfűzfő, Béke tér) felkérte Önkormányzatunkat,
hogy lépjen be az egyesületbe. A tagsági díj 50.000,- Ft/év, ennek fejében a királyszentistváni
lakosok is részesülhetnek az Öböl Kártya nyújtotta kedvezményekben, a helyi vállalkozók
jelentkezhetnek kedvezménynyújtóknak, így bekerülhetnek az egyesület kiadványába, melyet
számos kiállításra magukkal visznek.
Önkormányzatunknak az Öböl-kártyákkal kapcsolatosan, a Balatonfűzfő Város Önkormányzat által
meghatározott csatlakozási feltételek szerint 2011. évben az 5 gyermek, a 2 diák, és a 15 felnőtt
részére kiváltott kártyák után, 18.250,- F-ot kell megfizetnie.
Képviselő Testület egyhangúan úgy határozott, hogy egyelőre nem kíván élni a felkínált
lehetőséggel, és nem szeretnének belépni a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületbe.
13.)
Királyszentistváni Nyugdíjas Klub kérelmének megtárgyalása
Királyszentistván Község Önkormányzata a költségvetésben elkülönített támogatási összegen felül
plusz 20.000,- Ft-tal járul hozzá a Királyszentistváni Nyugdíjas Klub idei rendezvényeinek,
kirándulásainak költségeihez, melyet a Képviselő Testület egyhangúan elfogadott.
14.)
Központi orvosi ügyeleti megállapodás módosítása
Balatonalmádi Város Önkormányzata korszerű kistérségi járóbeteg szakellátó központot hozott
létre, a színvonalasabb betegellátás érdekében. Ezen beruházást követően az Önkormányzat
megalapította a 100 %-os önkormányzati tulajdonú, kiemelten közhasznú Balatonalmádi Kistérségi
Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft-t, mely 2011. november 1-től látja majd el az
egészségügyi feladatokat., valamint az orvosi ügyeletet.
A „Dr. Huszár és Társa” Bt-vel a központi orvosi ügyelet ellátására kötött közvetlen szerződésünket
– közös megegyezéssel – 2011. október 31. napjával felbontjuk. A képviselő Testület az
előterjesztést egyhangúan elfogadta.
15.)
Döntés térinformatikai rendszer aktualizálásáról
Az Önkormányzat 2004-ben elkészíttette a község térinformatikai alaptérképét, melyet aktualizálni
szükséges.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala tájékoztatása szerint a 2004. év óta bekövetkezett
térképi változásokat csak önállóan, térképi bedolgozás nélkül tudja szolgáltatni, mely digitális
állomány szolgáltatási díja: 216.527,- Ft. A térinformatikai rendszerünket elkészítő Fókusz Geodézia
Mérnöki és Szolgáltató Kft. a térinformatikai alaptérkép változás átvezetését 110.000,- Ft + ÁFA
összegért vállalja.

A Képviselő Testület egyhangúan elfogadta a térinformatikai rendszer aktualizálásával kapcsolatos
munkák megrendelését.
16.)
Döntés hótolási szerződésről
Az Önkormányzat a gépi hó-eltakarítás és síkosság-mentesítés elvégzésére megkeresett három
vállalkozót, és a beérkezett ajánlatok közül, a Képviselő Testület - egyhangúan - a legjobb
árajánlatot adó Bódis János vállalkozót bízza meg a feladat ellátásával.
17.)
Külső bejárati ajtókra beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Faluház (az aula felöli bejárati ajtó, a Színházterem felöli bejárati ajtó) és a Közösségi ház (emeleti
raktár ajtaja és a földszinti, alsó raktár ajtaja) nyílászárói elavultak, elhasználódtak és minőségileg
kifogásolható állapotban vannak, cserére szorulnak. A nyílászárók (ajtók) cseréjének elvégzésére
beérkezett árajánlatok közül, a legjobb ajánlatot adót, az Image Fa és Bútoripari Vállalkozást bízza
meg a képviselő-testület a munka elvégzésével.
18.)
Faluház csapadékvíz-elvezető rendszerének javítására beérkezett árajánlat
megtárgyalása
A júliusi esőzések következtében a Faluház alsó szintjén levő irodahelyiségek nagymértékben
vizesedtek, mely vizesedés alulról történt, a Faluház épület alatti csapadékvíz elvezető rendszer
problémája miatt. Vállalkozó szakvéleménye alapján a faluház-színházterem bejárati ajtaja mellett
levő befolyó akna nincs s nem is volt a rendszerre rákötve, illetve a téglái rákötés hiánya miatt, már
teljesen szétmállottak. Így a horganyzott lefolyócsövet közvetlenül be kell kötni a csapadékvíz
elvezető csatornába, ennek az állapota megfelelő. A csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítását
követően kerülhet sor a Faluház alsó szintjén levő irodahelyiségek belső javításaira.
A vállalkozó által adott szakvéleményt és a javítási munkálatokhoz kapcsolódó árajánlatot a
Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
A Bizottság két fő részére összesen 20.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről határozott Szociális
rendeltünk 19. §-a (6) alapján. A rendelet 21. § (3) bekezdése szerint, valamint az 1993. évi III. tv.
43/B §, illetve 44 §-a alapján méltányossági alapon, 4 igen szavazattal ápolási díjat állapított meg
egy kérelmező részére. Az ápolási díj mértékét az öregségi nyugdíjminimum 80 %-ában állapította
meg. Egy fő részére mintegy 1.300,- Ft természetbeni átmeneti segély biztosításáról határozott a
bizottság.
Más Hírek:
Köszöntjük településünk két kis újszülöttjét, név szerint Regenye Bencét és Baczoni Csanádot.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint településünk 506 fő állandó lakossal
rendelkezik.
A Kulturális és Szociális Bizottság döntött a Nyugdíjas Nap megszervezéséről, melyet 2011. október
1-jén 15.00 órakor a Sólyi Szőlőhegyen, a Cifra-házban fog megtartani. Minden meghívott
nyugdíjast (nagymamát és nagypapát) valamint minden érdeklődőt szeretettel vár a Képviselő
Testület.
Az E.ON tájékoztatása szerint karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz 2011. október 3-4.
napokon a Deák Ferenc utcában, a Széchenyi utcában, a Rózsadomb utcában és a Fő utca teljes
szakaszán.
Az elmúlt időszakban a Református Egyház felé a Képviselő Testület által megszavazott támogatási
összeg átutalása még nem történt meg, mert a Református Egyház még nem számolt el a tavalyi
évben kapott támogatási összeggel.
A Képviselő Testület által megszavazott Autó-Motor Sport Egyesület felé történő 50.000,- Ft
támogatási összeg átadásról a megállapodás aláírásra került, az átutalás megtörtént.
A tanévkezdési támogatásra 103 gyermek adott be óvoda- iskolalátogatási igazolást, így az
Önkormányzat összesen 1.039.000,- Ft-ot fizetett ki.

A Szent Király Szövetség találkozóján való részt vételre az Önkormányzat 186.915,- Ft-ot fizetett ki,
mely tartalmazta az utazás, az utasbiztosítás, az ajándék és a koszorúzás költségeit.
A testvér települési (Nyitracsehi) látogatás költségeire az Önkormányzat 229.688,- Ft-ot fizetett ki,
mely a buszköltséget és az utasbiztosítást tartalmazta.
A rendőrség részére a Képviselő Testület által megszavazott 80.000,- Ft nem került átutalásra,
mivel a három község képviselő-testületei által megszavazott, összesen 310.000,- Ft (Litér: 200 eFt,
Vilonya: 30 eFt, Királyszentistván: 80 eFt) nem fedezi a rendőrségi használatra és gazdaságos
üzemeltetésre alkalmas segédmotor-kerékpár jelenlegi beszerzési költségét, mely 480.000,- Ft.
Erre tekintettel kérte a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, hogy egyeztetve a másik két
településsel (Litérrel és Vilonyával) a 2012. évi költségvetésben – lehetősége szerint – magasabb
összeget tervezzen erre a célra a képviselő-testület. Így a koncepció készítésekor a Képviselő
Testület újra tárgyalja a robogó vétel támogatását.
A polgári védelmi sziréna próbaüzeme megtörtént, a sziréna működőképes.
Az augusztus 20-i program összköltsége bruttó 2.111.910,- Ft volt. Ez tartalmazza a műsor, színpad
és hangtechnika költségeit, melyek 1.851.050 Ft-ot, a protokoll költségeit (állófogadás, koszorúzás,
kenyérszentelés) melyek 187.860,- Ft-ot, és az egyéb költségeket (nyomda, mobil WC), melyek
73.000,- Ft-ot tesznek ki.
A közmeghallgatáson felvetődött, hogy Királyszentistván nem válthatna-e fogorvost, és nem
tartozhatna-e a litéren praktizáló doktornőhöz. Ez ügyben megkerestem a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét, és tájékoztatásuk szerint elvi akadálya a
váltásnak jelenlegi jogszabályok szerint nincsen. A változtatási folyamat költségvonzataira azonban
a válaszlevelükben nem tértek ki, az ügyintézése jelenleg folyamatban van.
A Közép-dunántúli Regionális Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
2011.09.28. napján 16 órától közmeghallgatást tart a Faluház aulájában, melynek tárgya a
Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. kérelme, a Királyszentistván, 020/5
hrsz. alatti ipari szennyvíztisztító telepen végezni kívánt veszélyes és nem veszélyes ipari
hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó összevont (környezeti hatásvizsgálat és egységes
környezethasználati engedélyezési) eljárás. Az ezzel kapcsolatos hirdetmény kifüggesztésre került
az Önkormányzat hirdető táblájára, illetve a buszmegállókba és a hirdetőtáblákra.
A ciklusprogramban szereplő árvízvédelmi munkálatok elvégzésre kerültek. Felvettem a kapcsolatot
a Környezetvédelmi Felügyelőséggel, akik a szakmai munkát irányították, illetve Vilonya Község
Önkormányzatával, akik a telekalakítási munkálatok során kitermelésre került föld egy részét a
rendelkezésünkre bocsátották, így nekik nem kellett ezen föld elhelyezéséért fizetniük, míg nekünk
nem kellett földet vásárolnunk. Ezzel a megoldással mindkét önkormányzat jól járt, és
Önkormányzatunk költségek nélkül meg tudta oldani az árvízvédelmet.
Hamvasztó:
Tájékozódás szempontjából felkeresték Önkormányzatunkat a beruházók tavasszal, akiknek
elmondtam, hogy ilyen beruházás királyszentistváni telepítésével kapcsolatban népszavazás
keretében meg kellene hallgatni a lakosság véleményét. Ők ezzel egyetértettek, és olyan szóbeli
ígéretet tettek, hogy vállalnák a népszavazás költségeit is.
Ezek után azonban a vállalkozók (ellentétben ígéretükkel) mindenféle előzetes jelzés nélkül
benyújtották építési engedély iránti kérelmüket az építésügyi hatósághoz, melyről az értesítést
húsvét előtt, április 20-án kaptuk kézhez. Miután tájékozódtam a lehetőségeinkről, a 2011. április
27-i közmeghallgatáson tájékoztattam mind a képviselő-testület tagjait, mind a falu lakosságát.
A műszaki ügyintéző által küldött értesítése tartalmazta a tervezett üzemi hamvasztó helyét (036/4.
hrsz alatti, gazdasági, szolgáltató besorolási terület), valamint az ügyintézési határidőt (az építési
engedély kiadásáról a műszaki ügyintézőnek 60 nap alatt kell döntenie, melybe nem számít bele a
hiánypótlás-, illetve a különböző szakhatósági engedélyek beszerzésének ideje).
Mivel a szakhatóságok megadták a hozzájáruló nyilatkozatukat, és az építési engedély kiadásához
szükséges dokumentációk teljes körűek voltak, a műszaki ügyintéző az engedély kiadását nem
tagadhatta meg, így az építési engedélyt 2011. július 28-án kiadta.

A benyújtást követő időszakban Önkormányzatunk megkeresett három környezetvédelemmel
foglalkozó, országos hatáskörrel rendelkező civil egyesületet, és kérte, hogy véleményezzék a
benyújtott terveket. Ezek a szervezetek a következők:
• Reflex Környezetvédő Egyesület Győr,
• Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület Veszprém,
• Séd-Balaton Környezet- és Természetvédő Egyesület Balatonkenese
Továbbá megkerestük a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelemért Felelős
Helyettes Államtitkárát, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosát, valamint a település
országgyűlési
képviselőjét,
Dr. Navracsics Tibort, és kértük a segítségüket. Sajnos érdemi segítséget sehonnan nem kaptunk.
A Kormányhivatalnál történt tájékozódásunk 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.
Sajnos népszavazás kezdeményezése és lebonyolítása esetén sincs a képviselő-testületnek módja
az engedély kiadását megtagadni, mivel hatósági ügyekben nem lehet figyelembe venni az
eredményét, a Kormányhivatal tájékoztatása szerint hivatkozással a KET jogszabályra. Az építési
engedélyt Önkormányzatunk megfellebbezte 2011. augusztus 8. napján, mely fellebbezésünket a
Kormányhivatal, mint másodfokú eljáró hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel
megítélésük szerint nem vagyunk ügyfelek (mivel nem vagyunk a területnek közvetlen
szomszédja). A fellebbezést első fokra visszahelyezte azzal, hogy azt az első fokú döntést hozó
hatóság utasítsa el, ugyanis a tárgyi építési engedélyezési eljárásban az Önkormányzat nem ügyfél.
2011. szeptember 29-én (csütörtökön) 16 órakor a tárgyalóban rendkívüli nyílt testületi ülés
keretében a vállalkozó tájékoztatja a képviselő-testületet és az érdeklődőket a terveiről.
Királyszentistván, 2011. szeptember 20.
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