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1.) A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása 
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság minden évben beszámol Királyszentistván község 
közbiztonságának alakulásáról. 2012. január 1. és 2012. december 31-e közötti időszakra 
vonatkozóan készítette el településünk közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.  
 
Beszámoló rövid ismertetése: 
Királyszentistván község területén 2012. évben 10 bűncselekmény történt, melyet 8 esetben személyi 
javak elleni bűncselekmény (2 gépkocsi lopás, 3 betöréses lopás, 3 személyi lopás), majd az ipari 
területeken 1 esetben közrend elleni bűncselekmény (garázdaság) majd 1 esetben gazdasági 
bűncselekmény.  
A bűnügyekben a hatóság minden alkalommal foganatosította a szükséges nyomozati 
cselekményeket, az ismertté vált bűncselekményekkel kapcsolatban a lakosság körében folyamatos 
adatgyűjtést végeztek. Az elkövetőkre vonatkozó információkat a közterületen szolgálatot teljesítő 
állománnyal is rendszeresen ismertették, illetőleg közös szolgálatokat láttak el a Bűnügyi Osztály és a 
Közlekedésrendészeti Alosztály beosztottaival.  
Királyszentistván község közbiztonsági helyzete stabil, 2012. évben is szélsőséges 
megnyilvánulásoktól mentes volt. A közterületeken és nyilvános helyeken a közbiztonsági 
szempontból indokolt rendőri jelenlétet és ezen keresztül a közrend fenntartását az egyenruhás 
állomány az elvárásoknak megfelelő színvonalon biztosította. A közterületi szolgálatot ellátó 
állomány az állampolgári bejelentésekre minden esetben haladéktalanul reagált, a 
szükséges és elsődleges intézkedéseket végrehajtotta. 
A Képviselő Testület a beszámolót elfogadta és további jó munkát kívánt az állománynak 
 
2.) Beszámoló a Kulturális és Szociális Bizottság 2012. évi tevékenységéről  
A Bizottság 2012. évi munkáját a szociális törvény és a helyi rendelet alapján végezte.  
Önkormányzatunk 2012. évben átmeneti segélyre 19 főnek 370.000 Ft-ot (ebből 1 esetben 
természetbeni kifizetéssel) átmeneti támogatásra (felsőfokú tanintézményben, nappali tagozaton 
tanulók támogatásra) 10 főnek 280.000 Ft-ot utaltunk ki.  
Királyszentistván Község Önkormányzata 2012. évben is belépett a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Pályázatrendszerbe, melynek keretében 10 fő részére összesen 350.000,- Ft ösztöndíj került kifizetésre. 
Beiskolázási segélyre 96 fő részére (tanévkezdési támogatásra) 967.000,- Ft-ot fizettünk ki az elmúlt 
évben. Az Arany János Tehetséggondozó programban két királyszentistváni gyermek vesz részt, 
részükre 2012. évben 40.000,- Ft ösztöndíj került folyósításra. 
Nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak karácsonyra 287.500,- Ft-ot, méltányossági alapon hozott 
határozat alapján 1 fő közgyógy-igazolványa után 26.000,- Ft-ot,  temetési segélyre 250.000,- Ft-ot 
(5 eset), szülési segélyre 285.000,- Ft-ot (5 eset), rendszeres szociális segélyre (1 fő) 308.000,- Ft-ot, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (8 fő) 872.000,- Ft-ot,  ápolási díjra (2 fő) 297.000,- Ft-ot 
költött az Önkormányzat. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 13 fő részesült, 145.000,- Ft 
értékben költött Önkormányzatunk. 
 



Önkormányzatunk az intézményfenntartó társulási megállapodás alapján Litér Községbe járó óvodás 
és iskolás korú gyermekek után összesen 2.600 eFt-tal járul hozzá az intézmények fenntartásához.  
Tárgyévben lakossági szennyvízdíj támogatás címén 50 Ft/m3 + ÁFA összegű támogatást 
nyújtott az Önkormányzat Képviselő-testülete, melyre mintegy 1.100 eFt került kifizetésre. 
Lakossági hulladékszállítási díjkedvezmény jogcímen tárgyévre vonatkozóan mintegy 1.586 eFt-
ot biztosított az Önkormányzat.  
 
A 2012. évben a lakosság részére biztosított segélyek és támogatások összege közel 10 millió 
Ft, ami a 2012. évi költségvetési bevételünknek mintegy 13 %-a, kiadásainknak pedig 
megközelítőleg 9,5 %-a. Önkormányzatunk mindent megtett annak érdekében, hogy a 
támogatásokra a megfelelő összeget biztosítsa. A 2012. évben a beadott kérelmek közül pénzhiány 
miatt egyet sem kellett elutasítani.  
 
Királyszentistván Község Önkormányzatának munkája egy szociálisan érzékeny, és a rászorulókon 
segíteni akaró és segíteni tudó önkormányzati tevékenységet tükröz. Az egyre nehezedő gazdasági 
helyzetben igen nagy kihívást jelent Önkormányzatunknak, hogy a támogatások mértékét a 
következő években is szinten tudja tartani, és a rászorulókat segíteni tudja.   
Ezen összegek is azt bizonyítják, hogy önkormányzatunk jelentős erőfeszítéseket tesz a lakosság 
támogatására. 
A Bizottság a Képviselő Testület által elfogadott kulturális munkaterv szerint dolgozott, és a 
költségvetésben meghatározott összegekkel szervezte és támogatta a már hagyományos 
rendezvények színvonalas lebonyolítását, melyekre több mint 3.000 eFt került felhasználásra.  
A Képviselő Testület a beszámolót egyhangúan elfogadta. 

 
3.) Fészekhinta beszerzéséről döntés 
A tavalyi évben a játszótérre tervezett fészekhinta beszerzése elmaradt.  
A fészekhinta telepítésére beérkezett árajánlatokat a testület megtárgyalta és egyhangúan úgy 
határozott, hogy a Woodwork Hungary Kft-től (Szigethalom, Berzsenyi Dániel köz 1/3.) rendeli 
meg a fészekhinta telepítését az árajánlatában szereplő 625.140,- Ft +ÁFA áron. 
 
4.) Díszjelvény készíttetésről döntés 
Képviselő Testület 2 igen és 1 nem szavazat mellett úgy határozott, hogy a település címerét 
ábrázoló, minőségi, első osztályú, sorszámozott díszjelvényt készíttet a Metal-Art Nemesfémipari 
Zrt. (az állami pénzverő jogutódja) cégnél az árajánlatában szereplő 2.820,- Ft/db + ÁFA 
egységáron, illetve biztosítja a klisé elkészítésének egyszeri díját, 85.000,- Ft + ÁFA összeget.  
Így a különféle rendezvényeken történő kitűzésével ismertebbé tehetjük településünk címerét, és 
jelezhetjük együvé tartozásunkat, Királyszentistvánhoz való kötődésünket.  
 
5.) Térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztéséről döntés 
Novemberben a koncepció készítésekor célul tűztük ki a már meglévő térfigyelő rendszer 
továbbfejlesztését. Két területet javasoltunk előterjesztésünkben kamerával ellátni, melyek 
kiépítésével a településünkön áthaladó teljes forgalom nyomon követhetővé válna, valamint az 
önkormányzati vagyon zöme megfigyelés alá kerülne.  
Képviselő Testülete egyhangúan úgy határozott, hogy a térfigyelő rendszer továbbfejlesztésével a 
beérkezett három árajánlat közül legkedvezőbb árajánlatot fogadja el, 573.750,- Ft + ÁFA összegért. 
A legkedvezőbb árajánlatot benyújtó telepítette illetve jelenleg ő is üzemelteti a rendszert. 
 
6.) Döntés aszfaltozási munkálatok megrendeléséről 
A Magyar Közút Nonprofit Kht. tájékoztatása szerint 2013. március 28. napjával megkezdődik a 
7202-es közút 72-es főúttól a Peremartoni elágazóig tartó szakaszának pályázati pénzből történő 
felújítása. Ennek keretében a település Fő utcája is felmarásra és megerősítésre kerül. A beruházást 
megelőző felmérés során megállapításra került, hogy a Fő utca déli oldalán, a Petőfi utcától a 
temetőig húzódó, a 90-es évek első felében kiépítésre került járda nem szerepel az építési engedélyes 
nyilvántartásban, így a tervezéskor sem lett figyelembe véve. A Közútkezelő munkatársaival 
folytatott egyeztetés során a Temető kapunál levő, mintegy 20 m2 nagyságú murvás területet az 



önkormányzatnak saját forrásból aszfalt burkolattal látja el, hogy a megépülő felújított útszakasztól 
ne váljon el.  
 
A 033/6 (kivett terület) és 101 (kivett, beépítetlen terület) hrsz-ú önkormányzati területek (a 
szokásjog alapján kialakított poros út) „portalanítása” mart aszfalttal lesz megoldva. A közút a 
7202. sz. út felújítása során elkészíti a sárrázót a poros úthoz. Az út ilyen módon történő 
portalanítása nem engedély köteles tevékenység, továbbá Önkormányzatunknak nem szükséges egy 
hosszabb és költségesebb engedélyezési folyamatot lebonyolítania. 
Ezen aszfaltozott sáv biztosítaná az új Leader Kultúrparkunk, valamint a játszóterünk rossz időben 
történő megközelítését. 
Képviselő testülete megtárgyalta a településen szükségessé vált aszfaltozási munkákra beérkezett 
árajánlatokat, és két igen és egy tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Magyar Aszfalt Kft-t 
bízza meg a munkálatokkal, az árajánlatukban szereplő 1.443.113,- Ft + ÁFA összegért. 
 
7.) Központi orvosi ügyeleti megállapodás felülvizsgálata 
A múlt havi testületi ülésén képviselő-testületünk elfogadta a központi orvosi ügyeletről szóló 
megállapodást, ám több önkormányzat módosító javaslattal élt, és kérték, hogy kerüljön bele, a 
megállapodás 3 hónapon belüli ismételt felülvizsgálatára vonatkozó pont.  
Képviselő Testületünk egyhangúlag elfogadta a módosított megállapodást.  
 
Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület.  
 
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság: 
- A Bizottság két fő részére összesen 17.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről határozott a Szociális 

rendeltünk 19. §-a (6) bekezdése alapján. 
- Megbeszélést tartott a Férfinap megrendezéséről. (május 4-én, 19.00-kor) A falu hölgyei és 

asszonyai nagy lelkesedéssel készülnek a Királyszentistváni urak köszöntésére, továbbá szívesen 
fogadják a rendezvény még színvonalasabb lebonyolítása érdekében a tombolatárgy felajánlásokat 
is.  

 
Más Hírek: 
1.) Visszacsatolva a március 14-15-i rendkívüli időjárásra ez úton szeretnék köszönetet mondani 

mindazoknak, akik a katasztrófahelyzetben összefogtak a hóban rekedt emberek megsegítésére. 
Az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft-nek, hogy nagyteljesítményű homlokrakodó gépeit 
azonnal a rendelkezésünkre bocsátotta, az ÉBH munkatársainak, hogy az ítéletidőben a gépeket 
működtették, a tűzoltóság, a rendőrség dolgozóinak a munkáját, valamint a litéri polgárőrök, és 
azon királyszentistváni polgárok önzetlen és emberfeletti támogatását, akik segítették a bajba 
került emberek mentését és ellátásának biztosítását. 

2.) Tájékoztatom a község lakosságát, hogy Önkormányzatunk a közfoglalkoztatási pályázat keretén 
belül 1 főt alkalmaz 3 hónap időtartamra, 6 órás foglalkoztatásra. A támogatás intenzitása 70 %-os.  

3.) Az április 22-i Föld Napja alkalmából Önkormányzatunk a királyszentistváni civil szervezetekkel 
közösen hulladékgyűjtési akciót szervez április 27-én szombaton. Az előző évekhez hasonlóan 
várunk minden segítőt, kicsiktől a nagyokig, akik tenni akarnak valamit környezetükért.  

4.) Királyszentistván férfi lakosai március 16-án rendezték meg a már hagyományos Nőnapi 
ünnepséget. Az ünnepség oldott, családias hangulatban zajlott. A szervezők megköszönik a 
segítők, a tombolatárgy felajánlók önzetlen segítségét.  
 

Királyszentistván, 2013. április 2. 
 

Királyszentistván Község Önkormányzata  
Királyszentistván Község Polgármestere  


