2013. június 18-án ülésezett Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) Döntés köztartozások nyilvánosságra hozataláról
2) Az önkormányzat 2013. II. félévi munkatervének elfogadása
3) Döntés tanévkezdési támogatás folyósításáról
4) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
5) Új Szent István Szobor költségeihez hozzájárulás biztosítása
6) Árvízkárosultak megsegítéséről döntés
7) Javaslat dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására
feljogosított személy kiválasztásához
8) Kérelem köztisztviselői nap támogatására
9) Díszjelvények kiosztása
10)
Vegyes ügyek
1.) Döntés a köztartozások nyilvánosságra hozataláról
A képviselő-testület 2013. áprilisi testületi ülésén került megfogalmazásra,
hogy a jegyző éljen a törvény adta azon lehetőségével, mely szerint a
köztartozók (lakossági és vállalkozói) listáját a helyben szokásos módon
hozza nyilvánosságra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.
§-ának rendelkezése alapján.
A Képviselő Testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az előterjesztés
szerint felkéri a jegyzőt, hogy 2013. évben egy ütemben, a jövőben pedig két
ütemben hozza nyilvánosságra az adótartozók listáját a település honlapján,
és a helyben szokásos módokon.
2.) Az Önkormányzat 2013. II. félévi munkatervének elfogadása
A Képviselő Testület elfogadta a 2013. 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 10., október 15., november 19., december 10.
3.) Döntés a 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 2013. 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: 2013. augusztus 1.)
követően 2013. augusztus 7-én kerül sor. Pótkifizetés időpontja: 2013.
szeptember 25.
4.) A
Veszprémi
Kistérség
Többcélú
Megállapodásának módosítása

Társulás

Társulási

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján a 2013. január 1. előtt
kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek
felül kell vizsgálniuk és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják
e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz 2013. június
30-áig. A VKTT Társulási Tanácsa május 27-i Társulási ülésén megtárgyalta a
Társulási Megállapodás módosítását, eleget téve törvényi kötelezettségének,
annak megfelelően módosította a megállapodást, melyet képviselő testület
egyhangúlag elfogadott.
5.) Új Szent István Szobor költségeihez hozzájárulás biztosítása
Településünkön a Szent István Parkban felállított, fából készült Szent István
szobrunkkal sajnos az időjárás nem bánt kegyesen, és egyre veszélyesebb a
további fenntartása, ezért a költségvetésben a képviselő-testület 2.500
eFt-ot különített el egy új bronz mellszobor készíttetésére. 2012. évben
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata, mint a Szent Király Szövetség
oszlopos tagja, megkeresésünket támogatta, sőt Iványi András mint a
Község polgármestere fel is vállalta a szövetség tagjainak felkeresését, mint
gesztor önkormányzat, és a tájékoztatása alapján a Szent Király Szövetség
tagjai 1.075.000,- Ft-tal támogatták a szobor elkészíttetését, melyet a Szent
Király Szövetség adományoz majd Királyszentistván részére. A szobor
bekerülési költsége bruttó 1.333.500,- Ft, így a felajánlás és a bekerülési
költség különbözetét, bruttó 258.500 Ft-ot kell csak önkormányzatunknak
biztosítania. A Szent Istvánt ábrázoló mellszobor 80 cm magas, az elkészítő
művész Dienes Attila magyarpolányi szobrászművész.
Képviselő Testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a Szent István szobor
elkészíttetésére a költségvetésben elkülönített keretből biztosítja a hiányzó
összeget (258.500,- Ft-ot) a szobor kivitelezéséhez.
6.) Árvízkárosultak megsegítéséről döntés
Az árvízi védekezés, és az ezt követő helyreállítási munkálatok óriási
terheket rónak az érintett területen élőkre, melyeket csak közös
összefogással lehet enyhíteni.
Képviselő Testület az elmúlt időszakban bekövetkezett árvíz által okozott
katasztrófa áldozatainak, árvízkárosultak megsegítésére 50.000,- Ft összegű
támogatást szavazott meg.
7.) Javaslat
dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység
gyakorlására feljogosított személy kiválasztásához
A Képviselő testület feladata volt, a dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység ideiglenes gyakorlására történő kijelöléshez történő javaslat
meghozatala a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt felé.
A képviselő testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a településen a
dohánytermék-kiskereskedelmi jog ideiglenes gyakorlására a SZIK-NORMA
KFT-t (élelmiszerbolt üzemeltetője) javasolja kijelölni.
8.) Kérelem köztisztviselői nap támogatására
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhanglag
úgy határozott, hogy a Közös Hivatal (körjegyzőség) részére a Köztisztviselői
Nap programjaihoz (a köztisztviselői nap alkalmából hagyományos
kirándulás megtartásához) 80.000,- Ft támogatást biztosít.
9.) Díszjelvények kiosztása

A képviselő-testület döntése értelmében elkészíttetésre kerültek a település
díszjelvényei, melyek kiosztásának és használatának rendjét az elmúlt havi
testületi ülésen rendeletben szabályozta a képviselő-testület.
A rendelet alapján a díszjelvény viselésére jogosultak részére, ezen napirendi
pont keretében kerültek kiosztásra a jelvények, melyek viseléséhez ez úton
kívánok jó egészséget, munkájukhoz kitartást és sok boldogságot minden
jogosultnak.
Díszjelvény viselésére jogosultak a jelenlegi képviselő testület minden tagja,
a testület bizottságának kültagjai, Tánczos Károlyné és Borka László, az
intézményvezetőink,
Bencze
Éva
jegyző
és
Zavada
Mihályné
kirendeltség-vezető, Kőszegi Ferenc volt polgármester és a Királyszentistváni
Polgárőr Egyesület vezetője, ifj. Tánczos Sándor a Királyszentistváni Autó
Motor Sport Egyesület vezetője és Bacsó Győző a Királyszentistváni
Nyugdíjas Klub vezetője.
2013. június 27-én rendkívüli testületi ülést tartott
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1. A
Közterületek
tisztántartásáról
valamint
a
házi
szemét
összegyűjtéséről és elszállításáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
2. A fogászati alapellátásra vonatkozó Egészségügyi Feladat ellátási
szerződés módosítása
3. VKTT kilépési határozat megerősítése
4. Csivitelő Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
5. Vegyes ügyek
1.)

A Közterületek tisztántartásáról valamint a házi szemét
összegyűjtéséről és elszállításáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
A mozgóképről szóló törvény módosítása alapján az önkormányzat
tulajdonában álló közterületeken történő filmforgatáshoz közterület
használati díjat szükséges a rendeltben megállapítottak szerint a
kérelmezőnek megfizetnie.
A képviselő testület 3 igen szavazattal a közterületek használatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítását elfogadta.
A fogászati alapellátásra vonatkozó Egészségügyi Feladat
ellátási szerződés módosítása
A litéri Rajnai-Dent Bt. (Dr. Rajnai Andrea fogorvos doktornő) látja el 2013.
április 1-től Királyszentistván község lakosainak a fogorvosi alapellátási
feladatokat. A királyszentistváni lakosságszám bővülése miatt szükségessé
vált a rendelési idő módosítása.
A képviselő testület 3 igen szavazattal a rendelési idő módosítását 2013.
július 1. napjától az alábbiakban határozta meg: hétfőn és szerdán 8.00
órától 14.00 óráig, kedden 13.00 órától 19.00 óráig valamint 8.00 órától
13.00 óráig előzetes időpont egyeztetést követően.
2.)

3.)
VKTT kilépési határozat megerősítése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján a 2013. január 1. előtt
kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek

felül kell vizsgálniuk és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják
e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz 2013. június
30-áig. A VKTT Társulási Tanácsa június 24-i Társulási ülésén ismét
megtárgyalta a Társulási Megállapodás módosítását, eleget téve törvényi
kötelezettségének, annak megfelelően módosította a megállapodást, melyet
képviselő testület 3 igen szavazattal elfogadott. Képviselő testület 3 igen
szavazattal megerősítette Királyszentistván Község Önkormányzatának
2012. november 27-én meghozott kilépési szándékát, és nyilatkozott, hogy a
VKTT 2013. július 1 napjától létrejövő utódszervezetének sem kíván a tagja
lenni.
4.) Csivitelő Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
Királyszentistván Község Önkormányzata ismét megtárgyalta a litéri Csivitelő
Óvoda és Bölcsőde átalakítását, és a képviselő testülete 3 igen szavazattal
úgy határozott, hogy a 2013. július 1. napjával megalakuló Litéri Óvodai
Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulás, a visszavont határozattal támogatott 4
óvodai csoport engedélyezést továbbra is fenntartsa 2013. szeptember 1.
napjától.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő testület.
Más Hírek:
1.) A képviselő-testület tavaly nyáron végeztette el a Faluház fűtési
rendszerének korszerűsítését. Ennek eredményeként – az elszámoló
számla alapján – idén télen 410.200,- Ft-tal került kevesebbe a fűtés
költsége, mint az előző évben, azaz több mint 4.000 m3-rel volt kevesebb
a fogyasztás.
2.) Tájékoztatom a község lakosságát, hogy Önkormányzatunk „A nyári
diákmunka elősegítése” pályázati program keretében (nappali tagozatos
tanulói jogviszonyban levő 16 és 25 év közötti diák) 1 főt alkalmaz 2
hónap időtartamra, 6 órás foglalkoztatásra. A támogatás intenzitása 100
%-os.
3.) Királyszentistván község Önkormányzata gyermekkirándulást szervezett
2013. június 19-én a 6 – 14 éves korú (általános iskolás) gyermekek
részére a németbányai Tarka-Boci Portára. A gyermekkirándulás
költsége, mely az utazási költségből, a Portára történő belépést biztosító
költségből és egy hűsítő fagylaltköltségből áll, összesen cca.115.000,- Ft
volt.
Ez úton köszönöm meg a kirándulás lebonyolításában résztvevők
segítségét.
4.) E-ON tájékoztatása szerint az elmúlt években, több esetben is előfordult,
hogy az üres telken található, inaktív gázcsonkot fűkaszálás vagy
tereprendezés közben elvágták, véletlenül megrongálták a lakosok,
aminek következtében gázömlés, veszélyhelyzet keletkezett. Ezért kéri
az ingatlantulajdonosokat, hogy kellő körültekintéssel végezzék a
fűnyírást, vagy a tereprendezést, hogy elkerüljék a balesetveszély,
veszélyhelyzet kialakulását.
5.) Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Országgyűlés 2013. április 29-i
ülésnapján elfogadta a „rezsicsökkentések végrehajtásáról” szóló
törvényt. A jogszabály értelmében 2013. július 1-jét követően a
szolgáltatási díjak tekintetében módosították a lakossági víz- és
csatornadíjakat melyek a következően alakultak:

Ivóvíz szolgáltatási díj 2013. július 1-től: 213,40 Ft/m3 (237,20
Ft/m3 –ről)
- Szennyvízszolgáltatási díj 2013. július 1-től: 273,40 Ft/m3
(303.80 Ft/m3-ról)
- Ivóvíz szolgáltatás alapdíja 2013. július 1-től: 147,60 Ft (164,10
Ft-ról)
- vízterhelési díj 2013. július 1-től 3,60 Ft/m3 (4,00 Ft/m3 –ról)
A szennyvízszolgáltatás díjából az önkormányzat a lakossági
fogyasztók részére továbbra is fenntartja az 50 Ft/m3 támogatás
összegét.
6.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a
Könyvtárban megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
-

Királyszentistván, 2013. június 28.
Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

