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1.) Az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  4.  számú   
módosítása

A  módosítást  a  rövidlejáratú  betéti  kamatok,  az  egyéb  központi  állami 
támogatások,  a  faluház  bérleti  díja  és  a  zárt  kert  értékesítéséből  származó 
bevételek lekönyvelése tették szükségessé.
Képviselő  Testület  egyhangúan  elfogadta  a  92.277  eFt  kiadási  főösszegben, 
73.799 eFt bevételi főösszegben, és 18.479 eFt költségvetési hiánnyal (mely az 
előző  évek  tartalékából  kerül  finanszírozásra)  az  Önkormányzat  költségvetési 
rendeletének módosítását. 

2.) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének   
megtárgyalása

A koncepció készítését követően jogszabályi változások voltak, melyek (hét főre) 
csökkentették  a  közös  hivatal  állam által  finanszírozott  létszám-előirányzatát. 
Ahhoz, hogy a Hivatal a jelenlegi létszámmal (10 fő) tudjon tovább működni, újra 
át  kellett  tekinteni  a  finanszírozását.  A  költségek  felosztása  a  Közös  Hivatal 
felállításakor született megállapodás alapján, 23-77 %-os megosztási arány (mely 
nem változott az elmúlt 12 évben) szerint kerültek beépítésre. 
A  Litéri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2013.  évi  költségvetését  43.898  eFt 
bevételi és kiadási főösszeggel egyhangúan elfogadta. 

3.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása  
A költségvetés a novemberben elfogadott koncepcióra épült. 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 101.360 eFt kiadási, 70.508 eFt bevételi 
főösszeggel  és  30.852  eFt  hiánnyal  –  melyet  az  előző  évek  tartalékából 
beruházási  fejlesztési  célokra  finanszíroz  -  elfogadta  Királyszentistván  Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetését.

- Működési kiadások összesen: 63.059 eFt
Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 14.252 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok: 3.470 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások: 21.935 eFt 
- támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül (Litéri Közös 

Önkormányzati Hivatal  támogatása 9.250 eFt): 12.222 eFt
- egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások): 10.630 eFt
- pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 550 eFt
- Felújítási  és  felhalmozási  kiadások  (beruházásokra)  összesen:  

30.852 eFt 

Az új szabályozások szerint a költségvetési rendelet mellékleteként szerepelnie 
kell a költségvetési rendelet indoklásának is. 



A Képviselő Testület megtárgyalta és három igen, egy nem szavazat mellett a 
Királyszentistván Önkormányzat 2013. évi költségvetésének indoklását elfogadta. 

A  költségvetés  részeként  Képviselő  Testület  tárgyalta  az  Önkormányzat 
középtávú  fejlesztési  tervét.  A  középtávú  fejlesztési  terv  készítését  és 
elfogadását a stabilitási törvény valamint az államháztartásról szóló törvény írja 
elő. Célja a fejlesztési elképzelések átláthatósága, ugyanis ha az önkormányzat 
olyan fejlesztéseket kíván megvalósítani, melyet saját- vagy pályázati forrásból 
nem  tud  kivitelezni,  ahhoz  a  hitel  felvételt  engedélyeztetni  szükséges.  A 
középtávú fejlesztési terv tartalmazza, hogy a beruházási elképzelésekhez nem 
kíván az önkormányzat hitelt felvenni, mert saját forrásaiból biztosítani tudja a 
szükséges  fedezetet.  Ez  a  költségvetés  mellékletét  képező  gördülő  táblát  is 
megerősíti.  Így  a  terv  a  tárgyévet  és  a  következő  évet  tartalmazza  az 
Önkormányzat  ciklusprogramja  alapján.  Ciklusváltás  miatt  a  következő  évek 
fejlesztéséről  a  2014.  őszén  megválasztásra  kerülő  testületnek  kell  majd 
döntenie.  Királyszentistván  önkormányzata  hitelállománnyal  nem  rendelkezik, 
fejlesztéseit  a  múltban saját-,  illetve pályázati  forrásokból  finanszírozta.  Ezt  a 
gyakorlatot  a  jövőben  is  folytatni  kívánja  az  Önkormányzat.  Jelenleg 
2014-2016-os  évekre  áthúzódó  pályázatok  nincsenek  folyamatban  az 
önkormányzatnál. 
A  Képviselő  Testület  egyhangúan  elfogadta  az  Önkormányzat  középtávú 
fejlesztési tervét.

4.) Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása  
2013.  január  1.  napjától  egyes  hatásköröket  a  megalakuló  járások  vettek  át, 
ezért az Önkormányzatnak felül kell vizsgálnia Szociális rendeletét. A rendeletből 
törlésre  kerültek  azon  feladatokra  vonatkozó  rendelkezések,  melyek  átadásra 
kerültek:

 Alanyi jogon megállapításra kerülő ápolási díj ügyek,
 Időskorúak járadéka,
 Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvány szociálisan 

rászorultaknak,
 Alanyi és normatív közgyógyellátási ügyek,
 Gyámügyi ügyintézés (védelembe vétel, iskoláztatási támogatás 

felfüggesztése, stb.)
Fentieken  kívül  a  hatáskör  tekintetében  a  szociális  étkeztetési  kérelmek 
elbírálása,  a  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  hatásköréből  a  Polgármester 
hatáskörébe került át.
A  szociális  étkeztetés  szabályozásában  is  változás  történt:  2013.  évtől 
Királyszentistván  Község  Önkormányzata  önállóan  biztosítja  ezen  ellátást, 
vásárolt szolgáltatással.
A  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosultak  évi  két  alkalommal  a  jövőben 
természetbeni juttatásra jogosultak, Erzsébet utalványt kapnak.
Képviselő  Testület  megtárgyalta  és  egyhangúan  elfogadta  a  Szociális  és 
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletét.

5.) A  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  ellátások  személyi   
térítési díjáról szóló rendelet megalkotása

Módosítás történt továbbá a házi segítségnyújtás szabályozásában, hiszen 2013. 
évtől ezen  feladatot Szociális Intézményfenntartó Társulási Megállapodás alapján 
a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ biztosítja.
Hivatkozással  az  önállóan,  vásárolt  szolgáltatással  történő szociális  étkeztetés 
biztosítára,  valamint a házi  segítségnyújtás ellátására (Balatonalmádi  Szociális 
Alapszolgáltatási Központon keresztül) Képviselő Testület egyhangúan elfogadta 
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások  személyi térítési díjáról szóló 
rendeletét. 



6.) Döntés a felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról  
Királyszentistván  Község  Képviselő  Testülete  már  évek  óta  támogatja  a 
beiskolázási segélyen kívül a felsőoktatásban tanuló diákokat 10 – 10.000,- Ft-tal 
negyedévente a szorgalmi időszak alatt. Jelenleg ez a támogatás 11 diákot érint.  
A Képviselő Testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 2013. évben jövedelmi 
helyzettől függetlenül támogatásban részesíti a diákokat. 
I. negyedév: 2013. március 31.
II. negyedév 2013. május 31.
IV. negyedév 2013. november 30.

Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület. 

Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
- A  Bizottság  három  fő  részére  összesen  60.000,-  Ft  átmeneti  segély 

kifizetéséről határozott a Szociális rendeltünk 19. §-a (6) bekezdése alapján
- A Bizottság tárgyalta és elfogadta a 2013. évi munkatervét. 
- Tárgyalta a legközelebbi rendezvény, a gyermekfarsang idejét és programját. 

Időpont: február 16-a szombat, 16.00 óra. 
Program:  jelmezes  felvonulás,  tánc,  tombola  továbbá  a  farsangi  mulatság 
keretein belül 

                     – idén harmadszor – kiszebáb készítés és égetés. 
A Bizottság szívesen veszi a sütemények illetve a tombolatárgyak felajánlásait. 
- Döntött  a  Bizottság  a  nőnapi  rendezvény  idejéről  (2013.  március  16-e 

szombat, 19.00 óra) valamint a rendezvény programjáról is. 

Más Hírek:
1.) A  nyugdíjasok  és  nagycsaládosok  karácsonyi  támogatása  december 

hónapban  kifizetésre  került,  erre  a  célra  285.000,-  Ft-ot  fordított  az 
Önkormányzat. A nyugdíjasok közül sajnálatos módon négy fő nem kívánt élni 
a  lehetőséggel,  mert  nekik  nincs  szükségük  „ettől”  az  önkormányzattól 
támogatásra.  Felmerült  a  gondolat,  hogy  a  többi  támogatásról  (csatorna, 
szemétszállítás stb) is így vélekednek?……
Beszédtéma  mostanság  a  lakók  között,  ……….  a  polgármester  csak  ül  a 
milliókon……….aztán  majd  az  állam elveszi  a  megtakarított  milliókat  ….... 
Tisztelt  királyszentistváni  állampolgárok!  Itt  szeretném  megjegyezni,  hogy 
azokat  az  elképzeléseket,  amiket  képviselő  társaimmal  együtt 
meghatároztunk,  megtakarítások  nélkül  igen  nehéz  lenne  kivitelezni.  A 
lakosságot igen nehéz lenne megtakarítások nélkül – ilyen magas arányban 
és értékben – támogatni. Az elmúlt évek beruházásait fent kell tudni tartani. 
Csak  a  faluház  fűtési  költsége  éves  szinten  3,5  millió  forint, 
villamos-energiaköltsége  közel  egymillió  forint,  közvilágítás  költsége  cca. 
1.700 eFt, víz- és egyéb szolgáltatók költsége (telefon, internet, 3 db 120 l-es 
hulladékgyűjtő edényzet költsége) mintegy 1.500 eFt. (és még sorolhatnám.)
Magam és  talán  a  Képviselő  Testület  nevében  is  bátran  állíthatom,  hogy 
Önkormányzatunk  alapvető  célja,  hogy  biztosítsa  Királyszentistván 
zökkenőmentes  működőképességét,  az  önkormányzat  kötelező  és  önként 
vállalt  közfeladatainak  ellátásához  szükséges  gazdasági  alapokat 
megteremtse, a takarékosság, a gazdaságosság és a hatékonyság elveinek 
figyelembe vételével.  Célunk továbbá,  a  múlt  értékeinek megőrzésével,  a 
jelen  lehetőségeinek  kiaknázásával  biztosítsa  Királyszentistván  és 
polgárainak  jövőjét,  megfeleljen  az  Európai  Unió  követelményeinek,  és 
erősítse a község kistérségi szerepkörét.

2.) Tájékoztatom  a  tisztelt  királyszentistváni  lakosokat,  hogy  2013.  január  1. 
napjától – a járások felállását követően –a Veszprém Megyei Kormányhivatal 



Balatonalmádi  Járási  Hivatala  (8220  Balatonalmádi,  Széchenyi  sétány  1.) 
jogosult eljárni az alábbi ügyekben:
- alanyi jogon megállapításra kerülő ápolási díj ügyek,
- időskorúak járadéka,
- egészségügyi  szolgáltatásra  jogosító  hatósági  bizonyítvány  szociálisan 

rászorultaknak,
- alanyi és normatív közgyógyellátási ügyek,
- népesség-nyilvántartás  (bejelentkezések,  igazolások  kiadása  egy 

háztartásban élőkről, lakcím fiktiválási ügyek, stb.)
- gyámügyi  ügyintézés  (védelembe  vétel,  iskoláztatási  támogatás 

felfüggesztése, stb.)
A  kérelmek  benyújtására  továbbra  is  lesz  lehetőség  helyben  is,  az 
Önkormányzat épületében (Királyszentistván, Fő u. 32-34.), minden páratlan 
hét csütörtökön 13.30-14 óráig. Ezen időpontokban a Járási Hivatal kollégája a 
kérelmeket helyben átveszi.
2013. évtől az építésügyek tekintetében is megváltozott az eljáró hatóság. Az 
építésügyi kérelmek tekintetében 2013. január 1. napjától az illetékes eljáró 
hatóság  Balatonalmádi  Város  Jegyzője.  Az  építési  engedély  kérelmeket  – 
törvényi változás miatt – a jövőben csak elektronikus úton lehet benyújtani.  A 
helybeni ügyintézés lehetőségének kialakítása még folyamatban van. 
Fűzfőgyártelepen  az  Okmányirodában  továbbra  is  intézhetők  a 
személyigazolvány-  és  útlevélügyek,  valamint  a  gépjármű  nyilvántartással 
kapcsolatos ügyek.
Tisztelettel kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését. 

3.) Az  Észak-Balatoni  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati  Társulás  tájékoztatása  alapján  a  királyszentistváni 
háztartásoknak  tavasszal  lehetőségük  lesz  majd  háztartásonként  2  db 
komposztáló  edényzet  igénylésére,  melyet  a  készlet  erejéig  pályázati 
forrásból fog biztosítani az Önkormányzati Társulás. A részletes információkat 
a lakosság felé a szokásos úton a közeljövőben fogjuk eljuttatni. 

4.) Szeretném tájékoztatni a lakókat, hogy a szeptemberi jutalmam terhére (bár 
én  nem  tartozom  azon  polgármesterek  közé,  akiket  a  Miniszterelnök  Úr 
felszólított  jutalmuk visszafizetésére) felajánlást  tettem a Királyszentistváni 
Polgárőr Egyesület részére.

5.) Köszöntjük  településünk  kis  újszülöttjét,  név  szerint  Molnár  Kitti  Kingát. 
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az újszülött babának és szüleinek! 

Királyszentistván, 2013. február 13.

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


