
2013. február 25-én ülésezett Királyszentistván Község 
Önkormányzatának Képviselő Testülete 

Napirendi pontok 
1) A 7/1996. (IV.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2) A  Balatonalmádi  Szociális  Alapellátási  Központ  költségvetésének 

elfogadása
3) Az  orvosi  ügyelet  ellátására  kötött  feladat-ellátási  megállapodás 

módosításának megtárgyalása
4) A fogorvosi ellátás jövőbeni biztosításának megtárgyalása
5) A Római Katolikus Egyház kérelmének megtárgyalása
6) Vegyes ügyek

1.) A 7/1996. (IV.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
A felülvizsgálatot  a  Hulladékról  szóló  2012.  évi  örvény hatályba lépése 
tette szükségessé, mivel ezen törvény megszüntette az önkormányzatok 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmegállapító jogkörét. 
2013.  január  1.  napjától  a  Magyar  Energia  Hivatal  javaslatának 
figyelembe-vételével  a  miniszter  rendeletben  állapítja  meg  a 
közszolgáltatási díjakat.
A  képviselő  testület  egyhangúan  elfogadta  a  közterületek 
tisztántartásáról, valamint a házi szemét összegyűjtéséről és elszállításáról 
szóló önkormányzati rendelet módosítását. 

2.) A  Balatonalmádi  Szociális  Alapellátási  Központ   
költségvetésének elfogadása

A Balatonalmádi Szociális  és Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás 
feladatait  ellátó  Balatonalmádi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ 
megküldte  a  2013.  évi  költségvetési  tervezetét  településenkénti  és 
szakfeladatonkénti bontásban, ezért Királyszentistván Önkormányzatának 
is meg kellett tárgyalnia a SZAK költségvetését. 
Királyszentistván  elfogadott  költségvetésében  csak  az  adminisztratív 
költségek  kerültek  betervezésre,  mivel  jelenleg  a  házi  segítségnyújtás 
ellátásra  igény  nem  merült  fel,  ám  a  testületnek  a  teljes  összeg 
biztosításáról  kell  a döntését meghoznia.  Amennyiben az év során sem 
merül fel  igény az ellátásra, akkor csak az adminisztratív költséget kell 
állnia  az  Önkormányzatnak,  és  az  elszámoláskor  a  fennmaradó  összeg 
visszautalásra kerül.
A  képviselő  testület  egyhangúan  elfogadta  a  Balatonalmádi  Szociális 
Alapellátási Központ 2013. évi költségvetését.

3.) Az  orvosi  ügyelet  ellátására  kötött  feladat-ellátási   
megállapodás módosításának megtárgyalása

Az  egészségügyi  alapellátáshoz  kapcsolódó  –  kötelező  önkormányzati 
feladat – háziorvosi ügyeleti ellátás közös szervezésére megállapodás van 
érvényben  Alsóörs,  Balatonalmádi,  Balatonfőkajár,  Balatonfűzfő, 
Balatonkenese,  Balatonvilágos,  Csajág,  Felsőörs,  Küngös,  Litér, 
Szentkirályszabadja  és  Királyszentistván  települések  önkormányzatai 
között, Balatonalmádi gesztorságával. 
A  központi  ügyelet  közös  szervezését  1999.  január  1.  óta  megalapozó 
megállapodást  –  a változásokhoz igazítva –  az érintett  önkormányzatok 
többször módosították, ill. új megállapodást kötöttek. Legutóbb az almádi 
egészségügyi ellátás szervezési módjának átszervezése miatt, a Kistérségi 



Egészségügyi  Központ  Közhasznú  Non-profit  Kft.,  mint  szolgáltató 
belépésével  kötött  megállapodást  a  12 önkormányzat,  2011.  november 
1-től, határozatlan időre fogadta el a megállapodás módosítását.
A  megállapodás  módosítását  többek  között  Balatonvilágos  Község 
Önkormányzat  kiválása  és  Papkeszi  Község  Önkormányzat  csatlakozási 
szándéka tette szükségessé.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az orvosi ügyelet ellátásának 
biztosítására készült feladat-ellátási megállapodás módosítását. 

4.) A fogorvosi ellátás jövőbeni biztosításának megtárgyalása  
A fogorvos váltás igénye először közmeghallgatáson merült fel, és hosszas 
előkészítő munka előzte meg azt, hogy a képviselő testület meghozhassa 
a döntést. 
Képviselő Testület három igen és egy nem szavazat mellett döntött, hogy 
Önkormányzatunk a fogorvosi szakellátást 2013. április 1. napjától a litéri 
fogorvosi körzethez történő csatlakozással biztosítsa.
A  fogorvosi  ellátás  körzetmódosítása  miatt  a  jelenleg  praktizáló  dr. 
Németh Attilával a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő 
felbontását Képviselő Testület három igen és egy nem szavazat mellett 
elfogadta.  
Képviselő Testület három igen és egy nem szavazat mellett elfogadta a 
Rajnai-Dent  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Bt-vel  kötött  egészségügyi 
feladat-ellátási  előszerződést.  Rendelési  idő:  hétfőn  és  szerdán  8.00 
-14.00, illetve kedden 13.00-19.00 óráig.
Ahhoz, hogy a litéri  körzetben tudjuk megvalósítani a fogorvosi ellátást, 
együttműködési megállapodás megkötése vált szükségessé a Litér Község 
Önkormányzatával, mivel az ő tulajdonuk a működést biztosító helyiség, 
és ők biztosítják a jogszabályokban előírt feltételeket is. 
Képviselő  Testület  megtárgyalta  és  egyhangúan elfogadta  Litér  Község 
Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást.

5.) A Római Katolikus Egyház kérelmének megtárgyalása  
A Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia támogatási kérelemmel fordult a 
képviselő-testülethez,  mely  kérelméhez  csatolta  a  2012.  évben  kapott 
támogatás  felhasználásáról  készült  beszámolót  is,  mely  szerint  főként 
gyertyák  és  mécsesek  vásárlására  fordították  az  előző  évi  támogatási 
összeget. 
Képviselő Testület megtárgyalta a támogatási kérelmet, és úgy határozott, 
hogy  80.000,-  Ft  támogatást  nyújt  a  költségvetésben  az  egyházak 
támogatására elkülönített keret terhére. 

Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület. 

Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
- A  Bizottság  öt  fő  részére  összesen  50.000,-  Ft  átmeneti  segély 

kifizetéséről  határozott  a  Szociális  rendeltünk  19.  §-a  (6)  bekezdése 
alapján

Más Hírek:
1.) Az  Észak-Balatoni  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési 

Önkormányzati  Társulás  tájékoztatása  alapján  a  királyszentistváni 
háztartásoknak tavasszal lehetőségük lesz majd háztartásonként egy - 
egy  komposztáló  edényzet  igénylésére,  melyet  a  készlet  erejéig 



pályázati forrásból biztosít  az Önkormányzati Társulás. Értesítem a t. 
királyszentistváni  lakókat,  hogy  az  ingyenesen  igényelhető 
komposztládákra  a  jelentkezést  a  www.komposztaljunkegyutt.hu 
honlapon  lehet  megtenni.  Amennyiben  valamilyen  oknál  fogva  (pl. 
nincs  internetük)  nem tudnak  a  honlapon  regisztrálni,  kérem,  hogy 
fáradjanak  be  Önkormányzatunkhoz  és  beregisztráljuk  Önöket.  A 
Társulás tájékoztatása alapján településünkön kb. 50 komposztáló ládát 
osztanak ki, amennyiben több igény mutatkozik, akkor, akiknek nem 
jut, azok várólistára kerülnek. A ládák kiosztása a honlapon rögzített 
regisztráció  sorrendjében  történik,  egy  komposztálásról  szóló 
tájékoztató után már haza is vihetik az ingyen kapott 1 db 400 literes 
komposztládát.  A tájékoztató és a ládaosztás időpontja 2013.  április 
13-án 14.00 és 16.00 óra között a Faluház előtt. 

Királyszentistván, 2013. március 1.

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 

http://www.komposztaljunkegyutt.hu/

