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1.) Az Önkormányzat jelképeiről szóló rendelet egységes szerkezetben
történő elfogadása
A képviselő-testület 2013. márciusi testületi ülésén döntött a település címerét
ábrázoló díszjelvény gyártásának megrendeléséről. Az önkormányzat jelképeiről
szóló, 13/2008.(XII.17.) rendelet nem tartalmaz díszjelvényre vonatkozó
szabályozást, ezért kellett felülvizsgálni e rendeletünket, mert csak ezt követően
lehet a díszjelvényeket átadni és használni.
A képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a rendelet módosítását
2.) Beszámoló a 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
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 2012. december 31-i adatok szerint 519
fő, ebből a 0-18 éves korúak száma 112 fő. A községben élő nagycsaládosok száma
11, s ezekben a családokban összesen 35 gyermeket nevelnek. Királyszentistván
Község Önkormányzata nem tart fenn önálló iskolát és óvodát, e 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 22 gyermek járt óvodába, 32 fő általános-,
valamint 31 fő középiskolába. Az egyetemisták, főiskolások száma 11 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 2012. augusztus 1-én 13 gyermek, november
1-én pedig 12 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
Azon gyermekek, akik részére 2012. évben rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény került megállapításra 9 családban nevelkednek. A kilenc családból 5
családban 1 gyermeket nevelnek, 1 családban 2 gyermeket nevelnek az egyedülálló
anyák, 3 családban 3 gyermeket. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogcím
alatt 2012. évben 145.000,- Ft került kifizetésre.
Önkormányzatunk 33/2012. (VI.19.) 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 967.000,- Ft került kifizetésre. Ezen felül a felsőoktatásban
tanulók részére I. félév: 10 főnek két alkalommal, II. félévben 12 főnek 1 alkalommal
került sor (10.000 Ft/fő/alkalom, összesen 320.000,- Ft) támogatás kifizetésére,
mellyel tankönyv, utazási ill. szállásköltségeikhez járult hozzá az Önkormányzatunk.
Az elmúlt évben is beléptünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázatrendszerbe,
melynek keretében 7 fő részére január és augusztus hónapban 175.000-175.000 Ft,
összesen 350.000,- 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. 2012. évben gyermekenként 2.500,- Ft volt a támogatás mértéke, 35
gyermeket összesen 87.500,- 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.
A Képviselő Testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolót 4 igen szavazattal elfogadta.
3.) Beszámoló 2012. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását,
összehangolását, jogszabály 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 2012. 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 4 igen szavazattal elfogadta.

4.) Az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény
rendelkezései alapján az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési
szervek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni. A helyi esélyegyenlőségi
program megléte 2012. november 1. napját követően meghirdetett pályázatok
esetén elengedhetetlen, hiszen a települési önkormányzat csak így részesülhet az
államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés
alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásokból. A program két részből áll:
helyzetelemzésből
(hátrányos
helyzetű
csoportok
oktatási,
lakhatási,
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzete), valamint intézkedési tervből (a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedések). A programot kétévente át kell tekinteni, ha szükséges felül kell
vizsgálni, és az új helyzetnek megfelelően módosítani.
Fentiek alapján elkészített Esélyegyenlőségi Tervet a képviselő-testület 3 igen és 1
tartózkodás mellett elfogadott.

5.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának megtárgyalása
Az új önkormányzati törvény előírja, hogy a hatálybalépése előtt kötött
önkormányzati társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni, ennek keretében
megtörtént a Társulási Megállapodás hatályos jogszabályi rendelkezésekhez való
hozzáigazítása, a Társulás jogállási besorolása, valamint korrigálásra kerültek a
szakfeladat-kódok, illetve a társulás bankszámlaszáma továbbá a 2012. évi,
hulladékokról szóló törvény alapján a díjmegállapító hatáskör kikerült a Társulási
megállapodásból.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a megállapodás módosítását.

6.) Testvér-települési látogatáshoz fedezet biztosítása
Királyszentistván Község Önkormányzatának 1993 óta van Testvértelepülési
Megállapodása a szlovákiai Csehi Község Önkormányzatával. Azóta veszünk részt
egymás településeinek ünnepi eseményein és rendezvényein, és segítjük elő
településeink lakósságának baráti találkozóját. Kialakult gyakorlat, hogy egyik
évben mi fogadjuk a szlovák barátainkat, a másik évben ők fogadnak minket. Az
idei évben Csehi Község hívott meg bennünket június 28-29-30-ára. Az utazás
költségeit (utazás, utasbiztosítás, autópályadíj, ajándék fogadó önkormányzat
képviselője részére) Önkormányzatunk az évek óta a nemzetközi kapcsolatokra
elkülönített keretösszegből fedezi.
A
képviselő
testület
3
igen
és
1
nem
szavazat
mellett
a
testvér-településilátogatáshoz a fedezetet biztosítja.
7.) A Faluház felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
A Faluház felújítási munkálataira pályázati kiírást tettünk közzé a község honlapján,
melyről hirdetést adtunk fel a Veszprém Megyei napló 2013. május 16-i (csütörtöki)
számában.
A pályázat lebonyolítására Önkormányzatunk Dr. Horváth Klaudia ügyvédi irodáját
bízta, mivel nagy összegű pályázatokról volt szó. A beérkező árajánlatok – egy
kivételével – a meghirdetett borítékbontást megelőző fél órában érkeztek be. A
borítékbontáson a műszaki tanácsadó, valamint több pályázó képviselője is részt
vett. A bontási jegyzőkönyv alapján az ügyvédnő elkészítette a javaslatot, mely
alapján a képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbiakban döntött:
• a Faluház külső felújítási munkálataival a HAUS-BER Kft-t bízta meg az
árajánlatában szereplő 3.160.234,- Ft + ÁFA összegért.
• a Faluház színházterem hőszigetelési munkáival a VÁR-TOP-V Bt-t bízta meg
az árajánlatában szereplő 507.464,- Ft + ÁFA összegért.

•

A Faluház nyílászáróinak legyártásával és cseréjével Leszkovszki Tibor
vállalkozót bízta meg az árajánlatában szereplő 3.888.921,- Ft + ÁFA
összegért.
Képviselő testület 4 igen szavazattal döntött a műszaki ellenőr megbízásáról is. A
beérkezett két árajánlat közül az alacsonyabb ajánlatot tevő Fülöp Attila ajánlatát
fogadta el bruttó 90.000,- Ft értékben.
Képviselő Testület 4 igen szavazat mellett a felújítás során előforduló nem várt
kiadások biztosítása tekintetében (pl. amit a műszaki ellenőr a munkanaplóban
előír, de a költségvetésben nem szerepel), melynek alapján a teljes beruházási
összeg (7.556.619,- Ft) mintegy 5 %-ának megfelelő nettó összeget (380 eFt-ot)
különített el az esetlegesen felmerülő pótmunkák kifizetésére, továbbá
egyhangúlag úgy határozott, hogy a lebonyolításban résztvevő ügyvédnő megbízási
díjának (Faluház + Ravatalozó) összegével 110.000,- Ft + ÁFA módosítja a
költségvetés jogi szaktanácsadás tevékenységre betervezett keretösszegét.
8.) A Ravatalozó felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
A ravatalozó felújítási munkálataira pályázati kiírást tettünk közzé a község
honlapján, melyről a Veszprém Megyei napló 2013. május 16-i (csütörtöki)
számában hirdetést is adtunk fel.
A pályázat lebonyolítására szintén Dr. Horváth Klaudia ügyvédi irodáját bíztuk,
mivel nagy összegű pályázatokról volt szó. A beérkező árajánlatok – egy kivételével
– a meghirdetett borítékbontást megelőző fél órában érkeztek be. A
borítékbontáson a műszaki tanácsadó, valamint több pályázó képviselője is részt
vett. A bontási jegyzőkönyv alapján az ügyvédnő elkészítette a javaslatot, mely
alapján a képviselő testület 4 igen szavazattal az alábbiakban döntött:
• A Ravatalozó belső felújítási munkálataival a VÁR-TOP-V Bt-t bízta meg az
árajánlatában szereplő 790.215,- Ft + ÁFA összegért.
• A Ravatalozó nyílászáróinak legyártásával és cseréjével Leszkovszki Tibor
vállalkozót bízta meg az árajánlatában szereplő 1.038.172,- Ft + ÁFA
összegért.
Képviselő testület 4 igen szavazattal döntött a műszaki ellenőr megbízásáról is. A
beérkezett két árajánlat közül az alacsonyabb ajánlatot tevő Fülöp Attila ajánlatát
fogadta el bruttó 38.000,- Ft értékben.
Képviselő Testület 4 igen szavazat mellett a nem várt kiadásokra (pótmunkákra) a
teljes költségvetés 5 %-ának megfelelő keretet, mintegy 90.000 Ft-ot biztosít.
9.) Vegyes ügyek
9.1.)
A
Rózsadomb
u.
burkolatjavítására
beérkezett
árajánlat
megtárgyalása
A közmeghallgatáson felmerült a rácsos folyóka javítása, melynek a munkálatait
Önkormányzatunk megrendelte, a költségvetésben elkülönített keret terhére. A
Rózsadomb utcán a Faluháztól nem messze az aszfalt 9 méter hosszan
megsüllyedt, és jelenleg ez a rész lezárás alatt van. A helyreállítása a bekért
árajánlat alapján 150.000,- Ft + ÁFA összegbe kerülne a javítása. A képviselő
testület 4 igen szavazat mellett döntött a munka elvégzéséről.
9.2.)

A

Színházterem
villamos
munkáira
beérkezett
árajánlat
megtárgyalása
A tavasszal elkészíttetésre került az önkormányzati ingatlanok (Faluház, Közösségi
ház) tekintetében a jogszabály által kötelezően előírt érintésvédelmi vizsgálat. A
vizsgálat során merült fel, hogy a Faluházban a színházterem villamos felújítása
időszerűvé vált. A rendezvényeken többször probléma is felmerült a használata
során, továbbá a régi rendszer a terhelést nem bírta, és a biztosítékokat leverte.

Fentiek alapján kértünk árajánlatot a színházterem villamos munkáinak kiépítésére,
valamint a vezérlőszekrény kapcsolóinak cseréjére, továbbá a faluház
alkonykapcsolóinak cseréjére.
A beérkezett árajánlatot (97.447,- Ft) a képviselő testület egyhangúlag elfogadott.
9.3.) A Szent István Park színpadi világítás villamos munkáira beérkezett
árajánlat megtárgyalása
A Szent István Park érintésvédelmi felülvizsgálata során megállapításra került, hogy
a színpad megvilágítását biztosító elosztószekrény balesetveszélyessé vált. A
szekrény nem zárható, így a biztonsági előírásoknak megfelelő új szekrény kiépítése
szükséges. A beérkezett árajánlat 202.828,- Ft-ról szól, melyben a munkadíj összege
25.000,- Ft.
Képviselő Testület az árajánlatot egyhangúlag elfogadta.
A
fejlesztési
elképzelések
között
szereplő
elektromos
főkapcsolóés
elosztószekrény felújítása megrendelésre került, a munkára a költségvetésben
biztosított a fedezet (287.226 Ft – ebből 80.000 a munkadíj).
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
1.) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet 19. §. alapján három kérelmezőnek, összesen 26.000,- Ft átmeneti
segély kifizetéséről határozott.
2.) Királyszentistván Község Képviselő-testület 6/2013. (II.05) Kkt. határozatában
úgy döntött, hogy támogatni kívánja a tehetséges, felsőfokú tanulmányokat
folytató királyszentistváni fiatalokat (11 fő), ezért – külön kérelem, és jövedelem
vizsgálat nélkül – évente három alkalommal 10.000,- Ft/fő átmeneti támogatást
nyújt nekik. A határozatban a kifizetések idejét is rögzítette a testület, az első
kifizetési időpont 2013. február 28, a következő 2013. május 31.
A felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról szóló testületi határozat
alapján a Kulturális és Szociális Bizottság a februári valamint az májusi
támogatási összegek és azok kifizetéseiről egyénenként határoztak.
3.) Királyszentistván Község Önkormányzata gyermekkirándulást szervez 6 – 14
éves korú (általános iskolás) gyermekek részére. A kirándulás 2013. június
19-én lesz, melynek úti célja: a Németbányán található Tarka Boci Porta. A
kirándulásra jelentkezni lehet Diószegi Imolánál a Bizottság elnökénél vagy az
Önkormányzati Hivatalban.
Más Hírek:
1.) Királyszentistván Község Önkormányzata nevében ezúton szeretném
megköszönni a falu gyermekeinek 2013. május 25-én a Leader Kultúrparkban
megrendezett gyermeknapon résztvevő királyszentistváni állampolgároknak az
aktív részvételüket, valamint az egyéb tárgyi felajánlásokat, melyek segítették a
munkánkat és hozzájárultak a rendezvény még színvonalasabb megtartásához.
2.) Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy közfoglalkoztatás tekintetében
ellenőrzést tartott hivatalunkban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi
Járási Munkaügyi Központja. Az ellenőrzés során vizsgálták a közfoglalkoztatási
szerződést, jelenléti íveket, munkaköri leírás meglétét, a balesetvédelmi oktatás
megtartását, az egészségügyi alkalmassági orvosi vizsgálat dokumentációját,
valamint a munkanapló meglétét, illetve beszéltek a dolgozóval, hogy milyen
feladatokat lát el. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak, észrevételt
nem kívántak tenni az ellenőrök.
3.) Tájékoztatom a tisztelet lakosokat, hogy a Balatonalmádi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., tel.:
88/439-055) illetékességi területe 2013. július 1 napjától változik. Litér,
Királyszentistván, Papkeszi települések a megjelölt időponttól kezdődően a
Balatonalmádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez tartoznak.
4.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban
megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.

2013. május 30-án együttes testületi ülést tartott Litér Község
Önkormányzat Képviselő Testülete és Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírása
2) Csivitelő Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
3) Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása
Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása
Királyszentistván Község Önkormányzatának képviselő testületének a meghirdetett
napirendi pontok tekintetében csak a 3. napirendi pont esetén van döntési joga, míg
a többi esetben csak véleményezési jog illeti meg.
3.)Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása
Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása
Az új önkormányzati törvény előírja, hogy a hatálybalépése előtt kötött
önkormányzati társulási megállapodásokat felül kell vizsgálni, a törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítani szükséges 2013. június 30-áig. A jelenlegi
köznevelési feladatok ellátása céljára létrehozott társulási megállapodás
tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásait is figyelembe kell
venni, mely tekintetben a társult tagok május utolsó munkanapjáig hozhatnak
döntést a társulás átalakításával, megszüntetésével és jogszerű kialakításával
kapcsolatban.
Az ismertetett jogszabályi előírások alapján a társulást szabályozó dokumentumokat
a
képviselő
testületek
felülvizsgálták
és
Királyszentistván
Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
- A 2008. augusztus 25-én létrehozott Óvoda és Bölcsődei Intézmény közös
fenntartására Társulási megállapodását 2013. június 30-án hatályon kívül
helyezi.
- A társulási megállapodás felülvizsgálata és átalakítása során létrejövő – jogi
személyiséggel rendelkező – Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás
Társulás megállapodását 2013. július 1. napjától jóváhagyja.
- Képviselő testület egyetért azzal, hogy a jogi személyiséggel rendelkező
Társulás munkaszervezetei feladatait a társulás szélhelyének önkormányzati
hivatala (körjegyzőség) lássa el.
- Képviselő testület a jogi személyiséggel rendelkező társulás társulási
tanácsába tagként Kőszegi Ilona polgármestert és Diószegi Imola Kulturális és
Szociális Bizottság elnökét delegálja.
Királyszentistván, 2013. június 2.
Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

