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1.) A Beszámoló a 2011. 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 2011. évben a szolgáltatást
igénybe vevő gyermekek száma 2 fő, a több féléven át tartó (sokproblémás) esetek száma 2
fő, védelembe vett gyermekek száma 1 fő. Az elmúlt években szerencsére nem volt szükség
átmeneti nevelésbe vétel, ill. ideiglenes hatályú elhelyezés kezdeményezésére, ezért fenti
feladatok ellátására nem volt igény. Összességében elmondható hogy a gyermekek helyzete a
településünkön az országos átlagnál jobbnak mondható. A Képviselő Testület a családsegítő
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót egyhangúan elfogadta.
2.) Az Beszámoló a 2011. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
Királyszentistván Önkormányzata jelentős összegeket fordít a gyermekek támogatására, 2011.
évben egy gyermek esetében kellett védelembe vételi eljárást indítani, illetve az iskoláztatási
támogatás felfüggesztését kezdeményezni, mert a gyermek nem jár(t) iskolába.
Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „Minden gyermeknek joga van a
megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”
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 11/2011. (IX.16.) számú, „A szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról” szóló rendeletében szabályozta a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátását. Királyszentistván község állandó népessége 2011.
december 31-i adatok szerint 508 fő, ebből a 0-18 éves korúak száma 118 fő. A községben élő
nagycsaládosok száma 12, s ezekben a családokban összesen 38 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 21 gyermek járt óvodába, 40 fő általános-,
valamint 32 fő középiskolába. Az egyetemisták, főiskolások száma 10 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 2011. augusztus 1-én
17 gyermek, november 1-én pedig 14 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. Azon gyermekek, akik részére 2011. évben rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény került megállapításra 7 családban nevelkednek. Az hét családból 1 családban 1
gyermeket nevelnek, két családban 2 gyermeket nevelnek az egyedülálló anyák, 3 családban 3
gyermeket, míg 1 családban 4 gyermek nevelkedik. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
jogcím alatt 2011. évben 179.800,- Ft került kifizetésre.
Önkormányzatunk 39/2010. (VI.23.) sz. Kkt. határozatával döntött arról, hogy a tanévkezdés
megkönnyítése érdekében a királyszentistváni állandó lakóhellyel rendelkező és
életvitelszerűen a településen élő óvodába, általános iskolába, középiskolába és főiskolára
járó gyermekeket egyszeri tanévkezdési támogatásban részesíti. A támogatásra 1.039.000,- Ft
került kifizetésre. Ezen felül a felsőoktatásban tanulók részére I. félév: 6 főnek két
alkalommal, II. félévben 10 főnek 1 alkalommal került sor (10.000 Ft/fő/alkalom, összesen
220.000,- Ft) támogatás kifizetésére, mellyel tankönyv, utazási ill. szállásköltségeikhez járult
hozzá az Önkormányzatunk. Az elmúlt évben is beléptünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Pályázatrendszerbe, melynek keretében 4 fő részére január és augusztus hónapban 130.000130.000 Ft, összesen 260.000,- 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. 2011. évben gyermekenként 2.500,- Ft volt a
támogatás mértéke, 38 gyermeket összesen 95.000,- 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 50 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.) A Bakonykarszt Zrt-vel viziközmű szolgáltatásra kötött üzemeltetési szerződés
módosítása
Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészséges ivóvíz ellátás biztosítása.
Királyszentistván ivóvíz ellátási, szennyvíz elvezetési és tisztítási feladatait a Bakonykarszt
Zrt-vel, mint üzemeltetővel végezteti. 2011. december 31-én 23.00 órától hatályba lépett a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, mely a szolgáltatási díjak
megállapításán túl még számos területen érinti a jelenleg kialakult önkormányzatok és

üzemeltető(k) közötti struktúrát, feladat megosztást, továbbá új kötelezettségeket ír elő,
többek között a viziközmű szolgáltatói tevékenységet működési engedélyhez köti. Az
engedélyt a Magyar Energia Hivatal adja ki. Az engedély kiadásának feltétele az üzemeltetési
szerződés megléte (35.§). Ennek megfelelően a szolgáltató, azaz a Bakonykarszt Zrt. által a
törvényi változásoknak megfelelően elkészítette új viziközmű üzemeltetési szerződést, melyet
a Képviselő Testület egyhangúan elfogadott.
4.) A Római Katolikus Egyház kérelmének megtárgyalása
A Római Katolikus Egyház a településen működő egyházközösség munkájához pénzbeli
támogatást kért az Önkormányzatunktól. A Képviselő Testület egyhangúan úgy határozott,
hogy 80.000,- Ft összeggel támogatja a Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia
Királyszentistváni Egyházközség (Fília) működését.
5.) Világnézetileg semleges oktatás biztosítása
A képviselő-testület áprilisi ülésén egyetértett Litér Község Képviselő-testületének azon
szándékával, hogy iskolájukban a Református Egyház működtetésében világnézeti alapon
szerveződő oktatás kerüljön bevezetésre. 2013. január 1. napjától az állam saját hatáskörébe
vonja az oktatás biztosítását, addig azonban az önkormányzatoknak biztosítania szükséges a
világnézetileg semleges oktatást. Erre a néhány hónapra intézményfenntartói megállapodást
kell kötni egy olyan önkormányzattal, mely világnézetileg semleges oktatást folytató
intézményébe befogadja azokat a királyszentistváni gyermekeket, akiknek a szülei úgy
döntenek, hogy nem szeretnék tovább a Litéri Egyházközség által fenntartott iskolába járatni
gyermeküket.
Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy amennyiben 2012. augusztus 15-i
hatállyal az Árpád Fejedelem Általános Iskolát Litér Község Önkormányzata jogutódlás
nélkül megszünteti, és a településen világnézeti alapon szerveződő közoktatási intézmény
létesül, úgy az önkormányzat biztosítja a világnézetileg semleges oktatást azon tanulóknak,
akik ezt igénylik. Fentiek miatt Önkormányzatunk tárgyalást kezdeményezett Balatonfűzfő
Város Önkormányzatával, hogy az általa fenntartott Irinyi János Általános Iskola befogadja a
királyszentistváni gyermekeket.
Az intézményfenntartói megállapodás megkötéséhez a Képviselő Testület egyhangúan
hozzájárult.
6.) Az aszfaltozott focipálya kialakítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
A ciklusprogramban szereplő aszfaltozott kispályás focipályára három cég nyújtott be
árajánlatot. A beérkezett ajánlatok tartalmazták a focikapuk, a kosárlabda palánk, és a
röplabda hálótartó eszközök kiépítését és a pályaburkolati jelek felfestését is. A pálya
kiépítésére az ajánlatok tömörítő alapozással majd 10 cm vastagságú aszfaltozással és
padkaépítéssel készülnek el.
Az aszfaltozott kispályás focipálya kivitelezésével a legjobb ajánlatot adó RD-Master Kft-t
bízta meg a képviselő-testület.
7.) Kültéri ping-pong asztalra beérkezett árajánlat megtárgyalása
Évek óta csúszik a játszótérre tervezett kültéri ping-pong asztal beszerzése. Árajánlatot
kértünk egy időjárás álló, rögzíthető ping-pong asztalra. Az eszköz ára 195.000,- Ft + ÁFA,
mely tartalmazza a telepítés költségét is. A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta az RD
Masters Kft. ajánlatát, és megrendeli az ajánlatban szereplő kültéri ping-pong asztal
telepítését.
8.) Irattározási munkálatokra fedezet biztosítása
Az Önkormányzat irattárában 1990. óta nem volt irattári selejtezés, és levéltári átadás. Egy
budapesti, irattározással foglalkozó cég, a Poór-Ta-Ker Kft. ezen feladat ellátását elvállalta, az
összes jegyzőkönyv és levéltár felé történő átadások elkészítésével. Képviselő-testülete

egyhangúan jóváhagyta a Poór-Ta-Ker Kft-nél megrendelt irattározási munkálatok
elvégzésére kötött megállapodást, és biztosítja a megállapodásban rögzített vállalkozói díjra a
fedezetet.
9.) Vegyes ügyek
9.1)
Alpolgármester Úr szóban tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2012. június 1. napjától le
kíván mondani a tisztelet-díjáról a Királyszentistváni Nyugdíjasklub javára, melyet írásban fog
benyújtani Önkormányzatunkhoz. Körjegyző asszony válaszában tájékoztatta Alpolgármester
Urat, hogy a törvény nem teszi lehetővé, hogy valaki javára mondjon le.
9.2)
Képviselő Úr, kérdést intézett a polgármesterhez, hogy Szedlák Attila polgármester úr miért
szavazott nemmel a hamvasztókkal kapcsolatos törvénymódosítás elfogadásakor, mikor
megkereséskor információi szerint úgy nyilatkozott, hogy támogatni fogja az indítványt. Ezt a
kérdést azért tette fel, mert az elmúlt időszakban a települést teleszórták a Jobbik Párt támogatói
a hamvasztóval kapcsolatos cédulával, melyen szóvá teszik, hogy Szedlák Attila polgármester úr
is elutasította a hamvasztókkal kapcsolatos törvényjavaslat napirendre tűzését.
Királyszentistván Község Polgármestere a válaszában kitért az elmúlt testületi ülésen történtekre,
miszerint Szedlák Attila polgármester úr mielőtt a múlt testületi ülésről távozott volna,
jegyzőkönyvön kívül tájékoztatta a testületet és a jelenlevő lakosokat arról, hogy miért szavazott
nemmel. Tájékoztatása szerint, készül az érintett törvény végrehajtási rendelet tervezete,
amelyben egységesen szabályozzák, hogy különböző létesítményektől milyen távolságra lehet
majd hamvasztót építeni.
Királyszentistván Község Polgármestere csak a saját nevében tud nyilatkozni, Szedlák Attila
polgármester úr nevében nem tud nyilatkozatot tenni.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
1.) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
19. §. alapján egy kérelmezőnek, 15.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről határozott.
2.) A Bizottság tárgyalta és elfogadta a 2012. II. félévi munkatervét.
Más hírek:
1.) Királyszentistván Község Önkormányzata nevében ezúton szeretném megköszönni a falu
gyermekeinek 2012. május 26-án a Leader Kultúrparkban megrendezett gyermeknapon
résztvevő királyszentistváni állampolgároknak az aktív részvételüket, valamint az egyéb
tárgyi felajánlásokat, továbbá a Királyszentistváni Polgárőr Egyesületnek, a
Balatonalmádi Rendőrkapitányság és a Balatonfűzfői Tűzoltóság munkatársainak, hogy
segítették munkánkat és hozzájárultak a rendezvény még színvonalasabb megtartásához.
2.) Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy karbantartási munkák miatt június 12-én, 9.00 órától
14.00 óráig áramszünet lesz.
3.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban
megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2012. június 3.
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