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1.) Állattartási rendelet hatályon kívül helyezése  
A  haszonállatok,  valamint  a  kedvtelésből  tartott  állatok  tekintetében  törvényi 
szinten szabályozásra kerültek az állattartás feltételei, így a felsőbb jogszabályok 
az irányadók e tekintetben. 
A  Képviselő  Testület  az  önkormányzat  állattartási  rendeletének hatályon  kívül 
helyezését egyhangúlag elfogadta. 

2.) A  Viziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény   
végrehajtási érdekében szükséges intézkedések megtárgyalása

Az  új  Viziközmű-szolgáltatásokról  szóló  törvény  alapján  a 
viziközmű-szolgáltatással  kapcsolatos közművagyon 2013. január 1.  napjától  a 
viziközmű szolgáltatóktól az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdonába kerül. 
A  közművagyon  közigazgatási  területünket  érintő  része  tehát  a  jövőben  az 
önkormányzat  tulajdonába  kerül,  ugyanakkor  a  szolgáltatást  továbbra  is  a 
Bakonykarszt Zrt. biztosítja. 
Királyszentistván,  Berhida,  Papkeszi,  Ősi  és  Vilonya  községek  vízellátását  egy 
hálózat biztosítja a 330-as számú főkútról. A vízellátást biztosító főművek az öt 
település között lakosság arányosan kerülnek átadásra.
A  Viziközmű-szolgáltatásokról  szóló  törvény  a  Litér-Királyszentistván-Sóly  által 
kiépített  csatornahálózatot  is  érinti.  Az  üzemeltetés  és  fejlesztések  során 
felmerülő költségek a szennyvíztisztító telep tekintetében fogyasztás-arányosan 
kerülnek  a  négy  település  (Litér,  Királyszentistván,  Sóly,  Vilonya)  között 
felosztásra.
Képviselő-testülete  az  ivóvíz  szolgáltatást  érintő  viziközmű vagyon átadásával 
kapcsolatban  a  Bakonykarszt  
Zrt-vel  megkötendő  Egyetértési  Nyilatkozatokat  és  Üzemeltetési  Szerződés 
kiegészítés tervezetet egyhangúan elfogadta. 
Egyhangúan elfogadta Képviselő Testület továbbá a szennyvíz tekintetében az 
ellátásért felelősök közötti megállapodást fogyasztásarányos megosztásban.   

3.) Új  feladat-ellátási  szerződés megkötése praxisjoggal  rendelkező   
egészségügyi vállalkozással

Jogszabályi változások miatt felül kellett vizsgálni a település háziorvosi Feladat 
ellátási szerződést, hogy az érintett jogszabály rendelkezéseinek megfelelnek-e. 



Amennyiben  ezek  az  elemek  hiányoznak  belőle,  a  megállapodás  módosítása, 
illetve  kiegészítése  szükséges.  Királyszentistván  Község  Önkormányzata  által 
2003. évben megkötött Egészségügyi feladat-ellátási szerződés a jogszabályban 
foglalt adatok zömét tartalmazza, viszont néhány pontban csak pontosításra volt 
szükség  valamint  hiányzik  belőle  a  kártérítésre,  kártalanításra  vonatkozó 
rendelkezés.
Képviselő  Testülete  egyhangúan  elfogadta  a  MED-INTERNIST  Bt-vel  kötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződés kiegészítését.

4.) A  Kelet-Balatoni  Kistérségi  Önkormányzati  Társuláshoz  történő   
csatlakozás megerősítése

2012.  november  27-i  ülésén  döntött  a  képviselő-testület  a  Kelet-Balatoni 
Kistérségi Többcélú Társulás megszűnését követően létrejövő új önkormányzati 
társuláshoz történő csatlakozásról, és meghatalmazást adott a Polgármesternek 
a Társulási Megállapodás aláírására. Mivel az új társulás Társulási Megállapodása 
csak később készült el, és az előterjesztéshez képest néhány helyen változás volt 
(pl.  a  fizetendő  tagdíj  247  Ft/fő  helyett  200  Ft/  főre  változott,  illetve  a 
munkaszervezet  dolgozójának  alkalmazása)  szükségessé  vált  a  csatlakozásról 
szóló döntés megerősítése. 
Képviselő  Testület  egyhangúan  elfogadta  és  megerősítette  az  új  Társulási 
Megállapodást. 

5.) A könyvtári szolgáltatás 2013. évi biztosításának megtárgyalása  
A  Kistérségek  megszűnését  követően  2013.  évtől  a  jelenlegi  mozgókönyvtári 
ellátás megszűnik, és a megyei könyvtár működteti a kistelepülések könyvtári 
ellátását  biztosító  rendszert.   Királyszentistván  Község  Önkormányzata  a 
nyilvános  könyvtár  fenntartásának  feltételeit  nem  tudja  teljesíteni,  így 
feladatellátási  kötelezettségének  a  megyei  könyvtár  szolgáltatásainak 
igénybevételével  tud  eleget  tenni,  melyet  a  képviselő  testület  egyhangúan 
elfogadott.  

6.) A 2013. I. félévi munkaterv elfogadása  
A Képviselő Testület elfogadta a 2013. évi I. féléves munkatervét. A munkaterve 
szerint a testületi ülések a következő időben lesznek: 
Január 22.,  február 19.,  március 19.,  április  23.,  április 24. (Közmeghallgatás), 
május 21., június 18.

7.) A 033/3. hrsz. alatti gáznyomás szabályozó állomással kapcsolatos   
földhasználati jog bejegyzésének jóváhagyása

Királyszentistván  községben  a  gázvezeték  kiépítésével  egyidőben  létesítésre 
került  a  033/3  hrsz.  alatt  egy  gáznyomás  szabályozó  állomás,  jogszabályi 
változások  miatt  az  E.ON  Közép-dunántúli  Gázhálózati  Zrt.  kezdeményezte  a 
gáznyomás szabályozó állomással  kapcsolatban a földhasználati  jog alapítását, 
melyet a gázellátás közfeladat-jellege miatt az önkormányzat nem tagadhat meg. 
Képviselő  Testület  a  földhasználati  jogot  alapító  megállapodást  egyhangúan 
jóváhagyta.

8.) Döntés a lakossági hulladékszállítás költségeinek támogatásáról  
Királyszentistván  Község Önkormányzata  2012.  évben úgy határozott,  hogy a 
Királyszentistvánon  állandó  lakóhellyel  rendelkező  polgárok  szemétszállítási 
díjának  megfizetéséhez  támogatást  nyújt.  Ennek  mértéke  –  az  egyedülélők 
kivételével  –  a  szemétszállítási  díj  50  %-ában  került  meghatározásra,  míg  az 
egyedülélők esetében 75 % a támogatás mértéke. Alpolgármester úr módosító 
javaslatát az ingyenes szemétszolgáltatás bevezetésére a Képviselő Testület 2 



igen és 3 nem szavazat  mellett  elutasította.  Képviselő Testület az állandó 
lakóhellyel  rendelkező  polgárok  2013.  évi  szemétszállítási  díjához 
(lakóingatlanonként  egy  edényzet  ürítéséhez)  nyújtott  támogatást  a 
2012. évben meghatároottak szerint 3 igen és 2 nem szavazat mellett 
elfogadta. 
Tánczos  Sándor  képviselő  úr  kérte,  hogy  az  egyedülélők  támogatási  listája 
kerüljön frissitésre és a módosított lista alapján számlázzon a szolgáltató.  

9.) Döntés a lakossági csatornadíj támogatás fenntartásáról  
A képviselő-testület 2012. márciusi ülésén döntött arról, hogy 2012. december 
31. napjáig 50 Ft/m3 + ÁFA összeggel támogatja a lakossági csatornadíjakat. Ez 
2012. évben mintegy 1.300.000,- Ft támogatás kifizetést jelent.
Képviselő  Testület  egyhangúan  elfogadta,  hogy  a  támogatás  2013.  évben  is 
változatlan formában fenntartja (50Ft/m3 + ÁFA).

10.) Tájékoztatás Építésügyi,  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi   
Hatósági Igazgatási Társulás megszűnéséről

Berhida és Királyszentistván települések önkormányzata 1998. május 1. napjától 
határozatlan időre Építésügyi, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósági 
Igazgatási Társulást hoztak létre. A járási hivatalok kialakításával egyidejűleg az 
építésügyi  államigazgatási  hatósági  feladatok  is  átkerülnek  a  járásszékhely 
települési önkormányzat jegyzőjéhez. 
Képviselő  Testülete  egyhangúan  elfogadta  Berhida  és  Litér  települések 
önkormányzatai  által  1998.  május  1.  napjától  határozatlan  időre  létesített 
Építésügyi, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás 
2012.  december  31.  napjával  történő  megszűnését,  továbbá  azzal  a  kéréssel 
fordul  Balatonalmádi  Város  Önkormányzat  Jegyzőjéhez,  mint  az  első  fokú 
építésügyi  hatósági  feladatokat  ellátó  járásszékhely  települési  önkormányzat 
jegyzőjéhez, hogy heti egy alkalommal 60 perc helyszíni ügyintézést biztosítson a 
településen.

Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület. 

Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
A Bizottság egy kérelem elutasítása mellett, két fő részére összesen 30.000,- Ft 
átmeneti  segély  kifizetéséről  határozott  a  Szociális  rendeltünk  19.  §-a  (6) 
bekezdése alapján

Más Hírek:
Köszöntjük településünk három kis újszülöttjét, név szerint Szabó Máté Tamást, 
Waldmann Rékát  és Amrein  Kevint.  Gratulálunk és jó egészséget  kívánunk az 
újszülötteknek és szüleiknek! 
Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  tájékoztatása  szerint  településünk  508  fő 
állandó lakossal rendelkezik. 

Kedves Királyszentistvániak!
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra 
megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. 
Felidézzük  a  legszebb  pillanatokat  és  minden  szépséget,  jóságot 
elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező 
újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és 
arra gondolunk, hogy mit  nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik 
fontosak  számunkra.  Ez  a  mi  legemberibb  értékünk.  Nem  drága 
ajándékok  jelentik  szeretetünket,  hanem  hogy  önmagunkból  mit 
adhatunk. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra  épülő  családot  lehet  teremteni,  amely  érzelmi  lelki 



közösséget,  élményt  nyújt.  Úgy  érzem,  csak  így  tudjuk  az  otthon 
melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végig kíséri egész életünket 
és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét. 
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye 
széppé az ünnepeket. 
Kívánom  minden  kedves  Királyszentistváni  állampolgárnak,  hogy  a 
karácsonyt akár egyedül, akár szeretteik körében töltik el, az segítse 
Önöket  a  testi,  szellemi  és  lelki  megújuláshoz,  feltöltődéshez, 
felgyógyuláshoz,  hogy  az  újesztendőt  új  szívvel  és  újult  erővel 
kezdhessük.

Királyszentistván, 2012. december 20.

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


