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1.) Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének III. negyedévi
teljesítéséről
A Képviselő Testület három igen szavazattal elfogadta a Közös Hivatal (Körjegyzőség) III.
negyedévi teljesítéséről készült beszámolót az alábbi főbb számokkal:
Összes bevétel:
35.660.000,- Ft
Összes kiadás:
33.676.000,- Ft
ebből:
Személyi juttatás:
20.585.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulék:
5.235.000,- Ft
Dologi kiadás:
4.154.000,- Ft
Létszámkeret:10 fő
2.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi
teljesítéséről
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 87. § (1) bekezdése szerint a polgármester a helyi
önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed
éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a
képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési
előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, valamint a helyi
önkormányzat költségvetése teljesítésének alakulását. A 2013. évi költségvetésének III.
negyedév végéig a következőképpen alakult:
Bevétel:
Intézményi működési bevétel:
Önkormányzat sajátos bevétele:
Önkormányzat állami támogatás:
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
Támogatás értékű bevétel:
Véglegesen átvett pénzeszközök:
Kölcsönök visszatérülése

2.793.000,47.364.000,4.577.000,0,5.152.000,250.000,13.000,

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Kiadás
Működési kiadás:
23.669.000,-Ft ebből:
Személyi jellegű kiadás:
9.541.000,- Ft
Járulékok:
2.168.000,- Ft
Dologi kiadások:
11.960.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás): 10.750.000,- Ft
Támogatások:
16.512.000,- Ft

Tartalék:

0, Ft

Döntéshozók számára egyaránt nagy felelősséggel járó, fontos feladat a település
fejlesztése, ennek tükrében végeztük munkánkat. A település fejlődéséről elmondható, hogy
a kitűzött célok elérése érdekében megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott
gazdálkodást folytatottunk. A bevételek elmaradása ellenére a fejlesztések a
terveknek megfelelően folyamatosan valósultak meg, melyet részben a pénzmaradvány
(előző évekből származó költségvetési tartalék) igénybevételével, másrészt a dologi,
működési kiadások erőteljes leszorításával tudott az Önkormányzat elérni, és az
önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hitelfelvétel nélkül látta el. A
képviselő-testület a több éves stratégiai elemeket tartalmazó meghatározott fejlesztési
célok közül számos célkitűzését megvalósította, ezáltal biztosítva a falu fejlődését,
élhetőbbé tételét.
A Képviselő Testület az Önkormányzat beszámolóját 4 igen szavazattal elfogadta.
3.) A Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
A Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítására elsősorban kamatbevételek, a
Királyszentistván Község Önkormányzata által a köztisztviselői nap megrendezéséhez való
támogatása valamint Kormányrendelet 2013. évi kompenzációs összege miatt volt szükség.
A módosított költségvetés 47.560 eFt bevételi és kiadási főösszeggel került – 4 igen
szavazattal – elfogadásra.
4.) A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
A Körjegyzőség 2014. évi költségvetési koncepciós tervét a bevételi és kiadási oldalon
43.900,- Ft-ban állapította meg az alábbi bontásban:
Bevétel:
Támogatás értékű bevétel:
43.900.000,- Ft
Kiadás:
Személyi juttatás:
29.633.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:
6.905.000,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadás:
6.862.000,- Ft
Intézményi beruházási kiadás
500.000,- Ft
5.) Döntés az Önkormányzat által a lakosságnak biztosított 2014. évi
szemétszállítási díj támogatás és csatornadíj támogatás mértékéről
Képviselő testület 4 igen szavazattal úgy határozott, hogy a Királyszentistván
Községben állandó lakóhellyel rendelkező polgárok 2014. évi szemétszállítási díjához
(lakó-ingatlanonként egy edényzet ürítéséhez) támogatást nyújt az alábbiak szerint:
1.) A királyszentistváni polgároknak – az egyedülélők kivételével – szemétszállítási díj
számlájukhoz havi 50 %-os támogatást biztosít az Önkormányzat.
2.) A királyszentistváni egyedülélők részére szemétszállítási díj számlájukhoz havi 75 %-os
támogatást biztosít az Önkormányzat.
Önkormányzatunk az elmúlt időszakban a szemétszállítási díjtámogatásra mintegy
3.100.000,- Ft – ot fordított.
Önkormányzatunk évek óta támogatja a lakosság szennyvíz elvezetését, 50 Ft/m3+ÁFA
összeggel. Ez egy év viszonylatában mintegy 1.100.000,- Ft kiadást jelent.
Képviselő testülete 4 igen szavazattal úgy határozott, hogy a lakossági
csatornadíj támogatást továbbra is változatlan, 50 Ft/m3 + ÁFA összegben
fenntartja, 2014. december 31. napjáig.
6.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Az Önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak ellátásához nyújtott állami támogatás
tekintetében a következő évben nagyságrendileg az ideinél kisebb bevételre számítunk.
Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, az előirányzott helyi adókból beszedhető összeget a
bázis szint körüli összegre terveztük. A kiadási oldalon a közös hivatal fenntartására
biztosított összeg a bázis szint körül mozog, míg a dologi kiadások az infláció mértékével
kerültek megemelésre. A litéri általános iskolába járó gyermekek után továbbra is
biztosítjuk a 100.000 Ft/fő/év összeget, melyet Litér Község Önkormányzata az
iskolabusz üzemeltetésére, illetve a gyermekek étkeztetésének támogatására fog fordítani.
A Csivitelő Óvodába járó gyermekek után 80.000,- Ft/fő/év összeget fizetünk és
terveztünk is a következő évben.

Mivel 2013. októberében nem volt még elfogadott költségvetési törvény, ezért a 2014-as
bevételek pontos ismeretének hiányában a kiadási oldalt is óvatosan lehet csak tervezni, a
költségvetési törvény elfogadása után még jelentősebb változások is várhatóak.
Királyszentistván Község Önkormányzata jelentős költségvetési tartalékokkal rendelkezik,
mely tartalékok felhalmozási célokra fordíthatóak (működési célra nem), így a koncepcióban
tervezett beruházások a bevételi oldaltól függetlenül megvalósulhatnak. Ennek ellenére a
kiadási oldal működési kiadások részét óvatosan kell tervezni, bevételi oldalon pedig
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél több saját bevételhez jusson az
önkormányzat. A bevételek esetében felül kell vizsgálni azok növelésének lehetőségeit (új
pályázati lehetőségeket kell keresni, növelni kell az intézményi működési bevételeket, és
hatékonyabbá kell tenni az adók behajtását). Felül kell vizsgálni a végrehajtókkal kötött
szerződéseket, növelnünk kell a behajtás gyorsaságát, és az önkormányzat, mint helyi
adóhatóság kezében levő összes eszközt maximálisan ki kell használnunk az adóbevételek
behajtása érdekében. Kiadási oldalon csak és kizárólag a működési kiadások csökkentésével
számolunk, a kiadáscsökkentési intézkedések nem történhetnek a folyamatban levő és
tervezett beruházások rovására. A zavartalan működéshez szükséges kiadások előirányzatát
(közüzemi díjak, szakmai anyagok stb) szintén biztosítani kell, és lehetőleg meg kell találni
azon kiadásokat, melyek nem veszélyeztetik a működtetést.
A ciklusprogramban meghatározott, és még meg nem valósított fejlesztések, valamint a
beérkezett szóbeli javaslatok alapján kerültek a beruházási javaslatok meghatározásra.
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 94.244.000,- Ft-tal (mely 2013. évben ezen
főösszegek 101.939.000,- Ft voltak) tervezi.
A költségvetés részletes kidolgozását a koncepcióban meghatározott irányelvek alapján kell
összeállítani, melyek az alábbiak:
I. Cél a gazdálkodás racionalizálása, a működési kiadások bázis éven, vagy bázis év alatt
történő szinten tartása.
II. Bevételi lehetőségek, további források feltárása
- A szabad felhasználású keretként nyilvántartott rövid lejáratú betétben elhelyezett
pénzkészlet részbeni felszabadítása kizárólag beruházási, felújítási célra.
- Benyújtott pályázatok kifizetési igényeinek pozitív elbírálása bevételi forrást jelent,
ami csökkenti a szabad pénzmaradvány felhasználási szükségletet.
2014. évi fejlesztési kiadások tervezete:
Szent István Park bronzszobor környezetének rendbetétele és szobor avatás
költsége
5.000.000,- Ft
Fix sebesség korlátozó és mérő eszköz, analizáló programmal 2.500.000,- Ft
Játszótéri kerékpártároló kihelyezése 3 db
200.000,- Ft
Játszótéri hulladékgyűjtő edény beszerzése az aszfaltozott pálya mellé 50.000,- Ft
Hulladékgyűjtő edényzetek utcák kereszteződésébe, ravatalozó mellé 200.000,- Ft
Technikai fejlesztés, projektor mellé hordozható számítógép
350.000,- Ft
Közvilágítás bővítése Rózsadombon
1.700.000,- Ft
Deák Ferenc utca és Fő utca kereszteződésénél levő önkormányzati terület
parkosítása
2.000.000,- Ft
A Református Egyháznak a református templom felújítására 14.000.000,- Ft összeget
terveztünk a koncepcióban visszatérítendő támogatás jogcímen, a szándéknyilatkozatról
döntött a Képviselő-testület, melyről véglegesen 2014.-ben hozunk döntést. A kiadások
között kiemelkedő tétel a zöldterület kialakítása: fák, cserjék, bokrok ültetése.
7.) 2014. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 119.§ bekezdése alapján a helyi
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év
december 31-éig kell jóváhagynia. Az ellenőrzési terv elkészítésének a költségvetési szervek
belső ellenőrzéséről szóló 370/2012. (XII.31.) Korm. Rendelet 1. § (2) bekezdése a) pontja
alapján hatálya kiterjed az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§-ában felsorolt
szervekre, s így az önkormányzatokra, nemzetiségi önkormányzatokra és a társulásokra is.
A belső ellenőrzéseket végző Szántó és Társa Bt. elkészítette az önkormányzat
kockázatelemzését és az éves ellenőrzési tervet, melyet a Képviselő Testület 4 igen
szavazattal elfogadott.
8.) A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása
Képviselő testülete A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a 10/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendeletével módosította a közterületek használatáról szóló 17/2003. (XII.17.)

rendeletét. Megállapítást nyert, hogy a rendeletnek szabályoznia kell a „Rendkívüli
eseményekre” vonatkozó eljárásrendjét is, azaz a rendkívüli esemény miatti meghiúsulás
esetén milyen módon kerül biztosításra a filmforgatáshoz a közterület-használat. Mindezek
alapján szükségessé vált a rendelet módosítása, melyet a képviselő testület 4 igen
szavazattal elfogadott.
9.) A
települési
folyékony
hulladékkal
kapcsolatos
kötelező
helyi
közszolgáltatásról szóló rendeletet hatályon kívül helyező rendelet
módosítása
Az októberi testületi ülésen döntöttünk a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 13/2003. (10.01.) Kt számú rendelet 2014. január 1.
napjával hatályon kívül helyezéséről, és egy új rendeletet megalkotásáról, mely 2014. január
1. napján lép majd hatályba.
A jogszabályi változások áttekintése során megállapítottuk, hogy ilyen rövid idő alatt nem
tudunk eleget tenni a törvényi előírásoknak, mivel a közszolgáltatási szerződés
megkötéséhez nem elég árajánlatokat bekérni, hanem pályázatot kell kiírni, és a
pályáztatási eljárást le kell bonyolítani a döntés meghozatala előtt továbbá a szomszédos
önkormányzatokkal, és a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőséggel véleményeztetni kell a tervezetet.
Képviselő testület 4 igen szavazattal a rendelet a hatályon kívül helyezés időpontját 2014.
május 31-vel fogadta el.

10.) Központi orvosi ügyeleti megállapodás módosítása
Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó – kötelező önkormányzati feladat – háziorvosi
ügyeleti ellátás közös szervezésére 2013. június 1-től megállapodás jött létre Alsóörs,
Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér,
Papkeszi Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések önkormányzatai között,
Balatonalmádi gesztorságával. A megállapodás megkötését nehezítette, hogy három
település (Balatonfőkajár, Csajág, Küngös) háziorvosa (2 fő orvos) ténylegesen nem vett
részt az Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. által szervezett és irányított
központi ügyeleti feladat ellátásában. A probléma feloldására a megállapodás 11. pontjában
rögzítésre került, hogy ha valamely önkormányzat nem biztosítja a vele alapellátási
szerződésben álló háziorvosa részvételét az ügyeleti feladatok ellátásában, akkor az
önkormányzati támogatás mértéke 123,-Ft x lakos x hó összegre változik (szemben a 41,-Ft
x lakos x hó „alap”támogatással.). Ezt a megemelt támogatási mértéket az érintett
önkormányzatok nem tudták elfogadni, de a feladat folyamatos biztosítása érdekében a
megállapodást aláírták egy új szerződéses pont beiktatásával, mely szerint a nem ügyelő
orvosok miatt fizetendő többletköltségre vonatkozó szerződési pontot három hónapon belül
felülvizsgálják. A témában több megbeszélést tartott Balatonalmádi Város Önkormányzata
az érintett települések polgármesterével és a szolgáltatóval, sikertelenül. Végül a 2013.
október 28-án tartott megbeszélésen – nem utolsó sorban a Balatonfőkajár, Csajág, Küngös
jogi képviselőjének indítványára – az a javaslat született, hogy a megállapodásba kerüljön
bele: a három település önkormányzata minden jogi lépést megtesz annak érdekében, hogy
a vele alapellátási szerződésben álló orvos vegyen részt az ügyeleti feladatok ellátásában,
viszont a nem ügyelő orvosok miatti megemelt támogatás összege 65,-Ft x lakos x hó
legyen, valamint az önkormányzat és az orvos közötti esetleges bírósági eljárás (per) ideje
alatt ne kelljen megemelt támogatást fizetnie az önkormányzatnak. (A per és annak
kimenetele jelentős többlet-terhet róhat amúgy is az önkormányzatra.) A probléma mára
már nem csak a három települést érinti, ugyanis 2013. év áprilisa óta Királyszentistván és
Litér praxisjogosult háziorvosa sem vesz részt a központi ügyeleti szolgálatban.
Képviselő testület 4 igen szavazattal elfogadta, a 65 Ft/fő/hó összegre megemelkedett orvosi
ügyelet díját.
11.) Az
Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
fejlesztése
eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C13-2013-0010 kódszámú projekt keretén
belül
A 2007-2013-as tervezési időszakban megmaradt források kiosztására született a pályázati
kiírás, mely június 20-tól július 22-éig volt hozzáférhető, és meghatározott keretösszegre
lehetett pályázni. A Társulás a megfelelő műszaki tartalommal – az utolsó pillanatban –
összeállította és benyújtotta a pályázatot, ám csak a 158 önkormányzat hozzájáruló
határozata birtokában válik megköthetővé a támogatási szerződés.
Képviselő testület 4 igen szavazattal az Észak-balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által benyújtandó pályázat megvalósítását
támogatja.

12.) A temetői megállapodás módosítása
A temetői megállapodás módosítására a törvény által az önkormányzatok részére kötelezően
előírt szociális temetés biztosításának megteremtése érdekében vált szükségessé. Az
előzetes egyeztetések alapján a presbitérium már megtárgyalta, és jóváhagyta a szociális
parcella helyét, melyet a jövőben majd jegyző fog határozatában kijelölni. Az eredeti
megállapodás alapján Önkormányzatunk vállalta a temető fenntartását (ravatalozó
karbantartása, a közműdíjak fizetése, a kerítés és temetői utak karbantartása, fűnyírás,
valamint a szemét elszállítatása), melyet a módosítás nem érintett.
Képviselő testülete 4 igen szavazattal elfogadta a Királyszentistváni Református Egyház és
Királyszentistván Község Önkormányzata között fennálló, a Református Egyház tulajdonában
levő temető köztemetőként történő üzemeltetésével, illetve a temető fenntartásával
kapcsolatban 2007. június 27-én kötött megállapodás - szociális parcella kijelölésére
vonatkozó - módosítását.
13.) Az Önkormányzat 2014. I. félévi munkatervének elfogadása
A Képviselő Testület elfogadta a 2014. évi I. féléves munkatervét. A munkaterve szerint a
testületi ülések a következő időben lesznek:
Január 21., február 18., március 18., április 22., április 23. (Közmeghallgatás), május 20.,
június 17.
14.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az előző évekhez hasonlóan
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2014.
évben ezzel is támogatva a településen élő, felsőoktatási intézményben nappali tagozaton
tanuló diákokat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap. 2013/2014-es tanév második féléve,
illetve a 2014/2015-ös tanév első féléve. A pályázat pénzügyi fedezeteként kettő forrás
szolgál:
• a települési Önkormányzat által nyújtott támogatás,
• intézményi támogatás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére –
támogatást kap.
Az Önkormányzatunkhoz tíz pályázat érkezett. A Képviselő Testület a Kulturális és Szociális
Bizottság javaslatára, mind a tíz pályázatot elfogadta és támogatja. Így egy tanuló 5.000,Ft/fő összeget kap. A Testület a pályázók között rangsort állított fel 1 – 10-ig.
15.) Az Arany János Tehetséggondozó Programban jelentkező gyermekek
támogatási lehetőségének megtárgyalása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.4.)
EMMi rendelet alapján pályázatot hirdetett helyi (települési és megyei) önkormányzatok és
nemzetiségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán
vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételre. A program célja, hogy segítse a hátrányos
helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Településünkről két pályázó diák szeretne
bekerülni a programba, és kérték az önkormányzat támogatását.
A Képviselő Testület 3 igen és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételt támogatja
anyagi támogatás nélkül.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő testület.

2013. november 15-én rendkívüli testületi ülést tartott
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása
2) A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása
3) Nyugdíjasok és nagycsaládosok támogatásáról döntés
4) Vegyes ügyek

1.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének
megvitatása
A járás kötelező felvételt biztosító iskoláiról készült anyagban meghatározásra került, hogy
mely iskolák mely települések közigazgatási területén élő gyermekeket kötelesek felvenni.
Ez azt jelenti, hogy az iskola mellé rendelt területen élő gyermekek jelentkezését nem
utasíthatja vissza az intézmény. Királyszentistvánt érintően ez az iskola a Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola, valamint a Litéri Református Általános Iskola, melyet a képviselő
testület egyhangúlag elfogadott.
2.) A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása
A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a
költségvetésben
elkülönített
összegből
100.000,Ft-tal,
támogatást
nyújtson
egyesületüknek. Az egyesület a kérelemmel egyidejűleg benyújtotta az elszámolását a
2012. év októberében kapott támogatási összeg felhasználásáról. A Királyszentistváni
Polgárőr Egyesület az egyesületekre előírt törvényi változásoknak eleget tett, így működését
akadálytalanul folytathatja.
Képviselő Testület a Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmét
– egyhangúlag –
elfogadta.
3.) Nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi segélyezése
A Képviselő Testület az előző évek hagyományainak megfelelően döntött a településünkön
életvitelszerűen élő nyugdíjasok és a településünkön életvitelszerűen élő nagycsaládosok (3
vagy több gyermekes család) a karácsony, a szeretet ünnepéhez kötődő megajándékozásról.
A Képviselő testület egyhangúlag úgy határozott, hogy rendkívüli méltányosságból a
karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan, a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 3/2013.(II.11.) rendelet 27. §-a alapján jövedelem vizsgálat nélkül 2.500,Ft/fő összegű karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó támogatásban részesíti.

2013. november 25-én rendkívüli testületi ülést tartott
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) Közvilágítás üzemeltetésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
2) Vegyes ügyek
1.) Közvilágítás üzemeltetésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Királyszentistván Község Önkormányzata a közvilágítás biztosítását jelenleg az E.ON
Energiaszolgáltató Kft-vel kötött megállapodás alapján látja el. A Szolgáltató árképzése
alapján Önkormányzatunknak 2014. évben 39,751 Ft/KW (bruttó) árat kellene fizetne a
közvilágítási fogyasztás után.
2014. január 1. napjától – amennyiben a testület úgy dönt – lehetőség van a közvilágítás
terén szolgáltatót váltani. Ezen árak a közvilágítási villamos energia árát, valamint a
közvilágítás aktív eszközeinek javítását tartalmazzák, melyeken felül még meg kell fizetni a
rendszerhasználati díjat, mely egyik kalkulációban sincs feltüntetve. A rendszer az E.ON
kizárólagos tulajdonát képezi, így ez a díj bármelyik szolgáltató mellett dönt is a testület, az
E.ON-t illeti meg.
Képviselő testülete megtárgyalta a közvilágítás biztosítására beérkezett árajánlatokat, és
három igen szavazattal úgy döntött, hogy a Fényforrás Közvilágítás Üzemeltető és
Karbantartó Kft-t (8196 Litér, Petőfi u. 15.) bízza meg határozott időre, 2014. január 1.
napjától 2014. december 31. napjáig a feladat ellátásával, bruttó 32,639 Ft/KW árért, mely a
közvilágítási villamos és karbantartási árat tartalmazza.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
1.) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
19. §. alapján egy kérelmezőnek, összesen 15.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről
határozott.
2.) A Királyszentistván Község Képviselő-testület 6/2013. (II.05) Kkt. határozatában úgy
döntött, hogy támogatni kívánja a tehetséges, felsőfokú tanulmányokat folytató
királyszentistváni fiatalokat, ezért – külön kérelem, és jövedelem vizsgálat nélkül –
évente három alkalommal 10.000,- Ft/fő átmeneti támogatást nyújt nekik. A felsőfokú
oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóit, azaz 11 főt 10-10.000,- Ft
támogatásban részesített 2013. november 30-ig.
Más Hírek:

1.) 2013. évben a polgármesteri hatáskörben kiadott segélyek az alábbiak voltak:
• temetési segélyt 1 fő kapott, melyre 50.000,- Ft került kifizetésre,
• szülési segélyt 2 fő kapott, melyre 114.000,- Ft került kifizetésre.
2.) Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. november 1-től téli
közfoglalkoztatás keretében Szabó Lajosnét alkalmazta. A program szerint november és
április hónapban kell munkát végeznie, december, január, február és március
hónapokban pedig a kormány által előírt alap kompetencia képzésre köteles járni.
3.) Tájékoztatom továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a szülési szabadságról visszatérő
Puskás Nikolettnek felajánlásra került a Faluházban még szabadon lévő részmunkaidős
állás, melyet Puskás Nikolett elfogadott. Feladatai közé fog tartozni többek között a
könyvtár nyitva tartása, kézműves szakkörök szervezése, meseolvasó délutánok tartása,
játszóeszközök kiadása, stb., 2014. január 1. napjától hétfőtől péntekig, délutáni nyitva
tartással.
4.) A tanévkezdési támogatás augusztusi kifizetése és szeptemberi pótkifizetése rendben
lezajlott, erre a célra mintegy 900 eFt-ot fordított Önkormányzatunk.
5.) Önkormányzatunk – hagyományteremtő céllal – idén már sokadik alkalommal rendezi
meg a Falu Karácsonya c. programját, ahol felállítjuk és közösen feldíszítjük a Falu
Karácsonyfáját 2013. december 14-én 15.30 órakor a Szent István Parkban, melyre
minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérünk mindenkit, hogy a maga készítette dísszel
járuljon hozzá a közös karácsonyfa feldíszítéséhez.
6.) Önkormányzatunk az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral közösen 2013. december 14-én
szombaton, délután 16.30 órakor vetítéssel egybekötött „Üstökös a láthatáron – az
égbolt csodái kicsiknek és nagyoknak” c. előadást szervez. Az előadást a községünkben
élő Kocsis Antal (tanár, amatőrcsillagász, a Balaton Csillagvizsgáló vezetője) tartja, aki
derült idő esetén távcsöves bemutatást is biztosít, amely során egy nagy csillagászati
távcsővel megtekinthető a Hold, a Vénusz bolygó, kettőscsillagok illetve
csillaghalmazok. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Faluház Könyvtárába.
7.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban
megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
Kedves Királyszentistvániak!
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk
a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb
pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből
meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep hangulatában a
másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.
Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit
adhatunk. Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges
kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget,
élményt nyújt. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá,
megélhetővé tenni, ami végig kíséri egész életünket és mindig megadja
számunkra a megújulás lehetőségét.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az
ünnepeket.
Kívánom minden kedves Királyszentistváni állampolgárnak, hogy a karácsonyt
akár egyedül, akár szeretteik körében töltik el, az segítse Önöket a testi, szellemi
és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új
szívvel és újult erővel kezdhessük.
Királyszentistván, 2013. december 13.
Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

