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1.) Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról
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.
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 Kormányhivatalhoz történő továbbítása 15
napon belül, valamint a testület által hozott határozatok, rendeletek nyilvántartása, és az azok
végrehajtásáról történő intézkedés. Testületi ülések előkészítésében Litéren 30,
Királyszentistvánon 20-szor működött közre. Együttes testületi ülések száma az elmúlt évben
2 alkalom. Határozatok száma Litéren 180, Királyszentistvánon 72. Rendeletek száma Litéren
27, míg Királyszentistvánon 18 db volt. Az iktatott ügyiratok száma 6.275 db volt.
Szabálysértési ügyek száma 7 volt. Adóügyi tevékenység iktatott ügyirat 561 esetben történt.
A fizetési felszólítások hatására Litéren 56 adózó, Királyszentistvánon 18 adózó fizette be
tartozását. Az idei évben tovább folytatódott a hátralékok behajtása, eddig 160 fizetési
felszólítás került kiküldésre, melyből 19 letiltás indult el, valamint 11 inkasszó került
benyújtásra. Az elmúlt évben tovább nőtt az önkormányzat hatáskörébe tartozó adók módjára
behajtandó, közlekedési szabálysértés, bírságok behajtásának száma, 121 db volt a két
településen, melyből 42 db pénzben került behajtásra, 9 esetben közmunka végzéssel
teljesítették a kiszabott bírságot, 14 esetben visszavonta a hatóság a határozatát. Litéren
760.000,- Ft került behajtásra, melyből az önkormányzatnál 426.500,- Ft maradt,
Királyszentistvánon 284.000,- Ft behajtásból 119.000,- Ft maradt az önkormányzatnál. Az
adóügy hatáskörébe tartozott a szennyvízcsatorna érdekeltségi egység hozzájárulás tartozások
behajtása. Jelenleg Litéren 12 főnek 336.000,- Ft, Királyszentistvánon 11 főnek 550.000,- Ft
tartozása áll fenn. A hátralékok nagy része még mindig végrehajtás alatt van. Körjegyzőség
dolgozói megfelelő szakképesítésekkel rendelkeznek, mind a két település hivatali épülete

megfelel a követelményeknek, biztosítja a dolgozók számára a korszerű munkavégzés
feltételeit.
A Körjegyzőség 2011. évi beszámolóját mindkét település Képviselő Testülete egyhangúlag
elfogadta.
2.) Királyszentistván Község Önkormányzat 2012. I. féléves költségvetésének módosítása
Az Önkormányzat I. félévi költségvetésének módosítását a gazdálkodása során felmerült
belső átcsoportosítások, a költségvetést befolyásoló testületi döntések (irattározási munkák
megrendelése, kültéri ping-pong asztal megrendelése), határozatok valamint azok a
határozattal elfogadott tételek indokolják, melyekre nem, vagy kevesebb összeg került a
tervezéskor elkülönítésre. A módosított költségvetés 95.472 eFt bevételi és kiadási
főösszeggel került – egyhangúlag – elfogadásra.
3.) Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása
A módosításra az Uniós jogharmonizáció, illetve az Uniós állampolgárok unión belüli szabad
lakóhely megválasztása miatt volt szükség. A változások három helyet érintettek, a
legnagyobb változtatás a temetési segély esetében történt, ahol kikerült a rendeletből az a
mondat, hogy az eltemettetőnek királyszentistváni állandó lakosnak kell lennie. A képviselőtestület egyhangúan elfogadta az Önkormányzat szociális rendeletének módosítását, és az
alábbi rendeletet alkotta:
4.) A 2012. II. félévi munkaterv elfogadása
A Képviselő Testület elfogadta a 2012. évi II. féléves munkatervét. Az ülések időpontjai úgy
kerültek meghatározásra, hogy a kötelező időpontok betartható legyenek A munkaterve
szerint a testületi ülések a következő időben lesznek:
- Szeptember 11.
- Október 16.
- November 20.
- December 11.
5.) Kérelem Köztisztviselői Nap támogatására
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott,
hogy a Körjegyzőség részére a Köztisztviselői Nap programjaihoz (a köztisztviselői nap
alkalmából hagyományos kirándulás megtartásához) 80.000,- Ft támogatást biztosít.
6.) 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 2012. december 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: 2012. augusztus 7.) követően 2012. augusztus
13-án kerül sor. A pótkifizetésre 2012. szeptember 19-én kerül sor.
7.) Öböl-kártya rendszerhez való csatlakozás megvitatása
Az Öböl-kártyához történő csatlakozási kérelmünkre Balatonfűzfő Város Önkormányzata
olyan határozatot hozott, hogy csak azok csatlakozhatnak, akik tagjai a Balatonfűzfő-Litér
Turisztikai Egyesületnek. Az Egyesület éves tagdíja 40.000,- Ft. A tagdíj fejében az Egyesület
az Öböl-kártya kiváltását az alábbi aktuális árakon biztosítja:
- 14 éven aluli gyermekek részére: 1.000,- Ft

- 14-18 év közöttiek részére:
2.000,- Ft
- 18 éven felüliek részére:
3.000,- Ft
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületbe történő belépés megtisztelő lehetőségét, és
megköszönve a lehetőséget egyhangúan úgy határozott, hogy egyelőre nem kíván élni vele.
8.) A játszótérre fészekhinta telepítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
A játszótérre fészekhinta telepítésére négy árajánlat érkezett be, mely 780.000 és 554.310 Ft +
ÁFA között volt. Mivel az előterjesztés a terhelhetőségre vonatkozó iratokat nem tartalmazta,
melyek alapján dönthetett volna a testület, így egyhangúan egyetértettek a döntés elnapolására
való javaslattal.
9.) A Szent István Park padozatának felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
A Szent István Park padozatának felújítására 5 ajánlat érkezett be. A beérkezett árajánlatok
közül egy nem felelt meg, mivel nem a kiírás szerint nyújtotta be az ajánlatát. Képviselőtestület megtárgyalta a Szent István Park padozatának felújítására beérkezett árajánlatokat, és
kettő nem, három igen szavazat mellett úgy határozott, hogy a minőségileg legkedvezőbb
árajánlatot benyújtó vállalkozást bízza meg a felújítási munkálatokkal.
10.)

Vegyes ügyek
10/1.) A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub támogatásának megvitatása
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
költségvetésben a művelődési ház szakfeladaton a Királyszentistváni Nyugdíjas Klub
működésének támogatására elkülönített összeggel, 220.800,- Ft-tal megemeli a lemondott hat
havi tiszteletdíj összeg erejéig.
2012. június 26-án rendkívüli testületi
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1.) A Közterületek tisztántartásáról valamint a házi szemét összegyűjtéséről és
elszállításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A királyszentistváni hulladékkezelő telep 2012. július 1. napjával megkezdi normál üzemmód
szerinti működését, ezért a házi szemét összegyűjtéséről és elszállításáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálatra került, és a 2010. évben alkotott rendeletünkben foglaltakhoz képest az
alábbi változások kerültek beépítésre:
- 120 literes és 240 literes edényzet közötti választási lehetőség, illetve az ezekhez tartozó
árak, (a 120 literes esetén 533,86 Ft/alkalom + ÁFA, a 240 literes esetén 880,32 Ft/alkalom +
ÁFA ürítési díj),
- ezen kívül fontos változás, hogy a jövőben az üresen álló lakóingatlanok esetében alapdíjat kell
fizetni, melynek összege szintén beépítésre került a rendelettervezetbe. Mivel a z árképzés során az
ár alapdíjból, és ürítési díjból épül fel, 2012. július 1. napjától, így a jogszabály szerint az
üresen álló lakóingatlanok után is meg kell fizetni az alapdíjat, melynek mértéke: 187,- Ft/hét
+ ÁFA, ami egy évre vetítve: 9.724,- Ft/év + ÁFA.
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete három igen és két nem
szavazat mellett úgy határozott, hogy a Királyszentistván Községben állandó lakóhellyel

rendelkező polgárok 2012. évi szemétszállítási díjához 2012. július 1. napjától 2012.
december 31. napjáig (lakóingatlanonként egy edényzet ürítéséhez) támogatást nyújt az
alábbiak szerint:
1.) A királyszentistváni polgároknak – az egyedülélők kivételével – szemétszállítási díj
számlájukhoz havi 50 %-os támogatást biztosít az Önkormányzat.
2.) A királyszentistváni egyedülélők részére szemétszállítási díj számlájukhoz havi 75 %-os
támogatást biztosít az Önkormányzat.
2.) A Litéri Református Általános Iskola Igazgató Tanácsába tag delegálása
A Litéri Református Egyházközség Presbitériuma a Litéri Református Általános Iskola
megalapításának folyamatában az Igazgató Tanács megalakításának feladatához érkezett, és a
Litéri Képviselő-testülettel kötött megállapodása alapján kéri, hogy Királyszentistván Község
Önkormányzata is az Igazgató Tanács tagjának 1 főt jelöljön ki.
Képviselő-testület egyhangúan úgy határozott, hogy a Litéri Református Általános Iskola
Igazgató Tanácsába Királyszentistván Község Önkormányzatát a mindenkori polgármester véleményezési joggal - képviselje.
3.) A Játszótérre fészekhinta telepítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
A képviselő testület a döntést elnapolta.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület.
2012. július 3-án rendkívüli testületi
Önkormányzatának Képviselő Testülete
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1.) Királyszentistván Szent István Park padozatának cseréjéről hozott döntés felülvizsgálata
Képviselő testület a 2012. június 19-i az érintett napirendi ponttal kapcsolatos döntését
felülvizsgálta és úgy határozott, hogy továbbra is fenntartja.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 19.
§. alapján egy kérelmezőnek, 15.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről, továbbá egy fő részére
15.000,- Ft természetbeni átmeneti segély 3 részben történő biztosításáról határozott a
bizottság.
Más hírek:
Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei
Igazgatósága a Laroco Motorsport Club által rendezendő 19. Veszprém Rallye 2012. július 1314 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 13-án (pénteken) 14.00 -22.00 óráig kerül teljes lezárásra.
- 7202 sz. út esetén a 72-es fő út berhidai elágazótól az erőművi útig, július 13-án
(pénteken) 14.00-22.00 óráig kerül teljes lezárásra.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a megtartott nyílt testületi ülések részletes jegyzőkönyvei és
a módosított Szociális rendelet a Könyvtárban megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.

Királyszentistván község Önkormányzata gyermekkirándulást (túrázást) szervezett 2012. június
30-án. Királyszentistván-Veszprém (vasútállomás) – Porva – séta Vinyére majd hazaindulás a
Leader Parkba (ebédre). A gyermekkirándulás költsége, mely az utazási költségből (busz és
vonat) valamint az ebédet biztosító a költségből állt, összesen cca.102.000,- Ft.
Ez úton köszönöm meg a kirándulás lebonyolításában résztvevők segítségét, valamint az ebéd
főzésében segítők (Molnár Elemérné, Varga Istvánné, Kőszegi Ferencné és Kőszegi Ferenc),
önzetlen segítségét.
Királyszentistván Község Önkormányzata támogatta a Nyugdíjas Klub által Borgáta –
Gyógyfürdőbe szervezett kirándulás utazási költségeit az erre a célra a költségvetésben
elkülönített összeg terhére, összesen cca. 76.000,- Ft értékben.
Királyszentistván, 2012. július 9.

Királyszentistván Község Önkormányzata
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