2013. október 16-án ülésezett Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása
2) Az Önkormányzat SzMSz-ének módosítása
3) A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
4) A települési folyékonyhulladékról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése
5) Készpénzben teljesíthető kiadások eseteiről szóló rendelet megalkotása
6) A sebességkorlátra figyelmeztető berendezés telepítésére beérkezett
árajánlatok megtárgyalása
7) Vegyes ügyek
1.) Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása
Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása törvényi módosítások
miatt vált szükségessé. Az Országgyűlés módosította a temetkezésről szóló
törvényt, és új elemként bele került a szociális temetés fogalma, valamint
2014. január 1. napjától megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély, a
szülési segély, a gyermekétkeztetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, és helyettük az önkormányzati segély kerül bevezetésre. Az
önkormányzat hivatala átalakult (Körjegyzőség helyett Közös Önkormányzati
Hivatallá), valamint körjegyző fogalom helyett a jegyző-t kell alkalmazni. A
rendelet-tervezetben ezek a változások is javításra kerültek. Továbbá
változtak az ügyintézési határidők is.
A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta egységes szerkezetben az
Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
rendeletét.
2.) Az Önkormányzat SzMSz-ének módosítása
A módosítás azért vált szükségessé, mert az új Mötv. sokkal részletesebben
szabályozza az önkormányzatok és testületeik működését, mint az Ötv., és a
magasabb jogszabály által szabályozottakról nem rendelkezhet az
Önkormányzat, csak meghivatkozhatja azokat a rendeletében. Fontos
változás továbbá, hogy a hatáskör változások az SzMSz-ben is átvezetésre
kerültek, ilyen a szociális rendeletben bevezetésre került új segélyforma,
valamint a régiek egységesítése. Módosításra került továbbá a képviselők és
a tanácskozási joggal résztvevők esetében a hozzászólások számának
korlátozása is.
A Képviselő Testület egységes szerkezetben - egyhangúlag elfogadta az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
3.) A falugondnoki szolgálatról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése
A Falugondnoki szolgálat évek óta nem üzemel már a településen, továbbá
jogszabályi változás miatt már vásárolt szolgáltatásként nem látható el, csak
olyan saját alkalmazottal, aki a jogszabályban meghatározott képesítéssel
rendelkezik, valamint a rendeletben meghatározott ellátandó feladatok közül
az étkeztetést már az Önkormányzat saját hatáskörben végzi, a házi
segítségnyújtás ellátása a Balatonalmádi Szociális Társuláson keresztül
történik, a családsegítést pedig a Bendola Családsegítő Szolgálat látja el, így
ezen rendelet hatályon kívül történő döntéséről a Képviselő Testület
egyhangúlag döntött.

4.) A települési folyékonyhulladékról szóló rendelet hatályon kívül
helyezése
A hulladékokról szóló törvény uniós követelményekkel összhangban
bevezette a települési folyékony hulladék fogalma helyett a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmát. A vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. Törvény 44/C § írja elő az önkormányzat feladatait, így a rendelet az
új rendelet megalkotásáig, azaz 2014. január 1. napjával történő hatályon
kívül helyezéséről egyhangúlag döntött a Képviselő Testület.
5.) Készpénzben teljesíthető kiadások eseteiről szóló rendelet
megalkotása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 85. §-a szerint a
bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint
készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben
történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.
Az Áht. 109 §. (6) bekezdése alapján felhatalmazást kap a helyi
önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben
történő teljesítésének eseteit. A kiadások házi pénztárból történő készpénzes
esetek kifizetését szabályozó rendelet megalkotását a Képviselő Testület
egyhangúlag elfogadta, melyben részletesen meghatározta, hogy mely
esetekben történhet készpénzes kifizetés.
6.) A sebességkorlátra figyelmeztető berendezés telepítésére
beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Sebességkorlátozásra figyelmeztető berendezések tekintetében már
többször került sor árajánlat bekérésére, mivel a Közútkezelő az egyeztetés
során felhívta Önkormányzatunk figyelmet arra, hogy jogszabályi változás
miatt nem engedélyezi az olyan berendezés telepítését, amely folyamatosan
méri az áthaladó, közlekedő gépjárművek sebességét, továbbá csak olyan
berendezések telepíthetőek, amelyek a beállított sebességhatár túllépése
esetén felvillantják a sebességkorlátozás táblát, és kiírják, hogy lassíts!.
Ezen berendezésekre két árajánlat érkezett be:
1.) Bakony Plastiroute Kft. (Ajka)
1.025.000,- Ft/db + ÁFA
2.) Elektron Kft. (Zalaegerszeg)
680.500,- Ft/db + ÁFA
Az árajánlatok tartalmazzák a berendezés, a tartószerkezet, a telepítés,
valamint a 90 W-os napelem + töltő + tartószerkezet és a 100 A/h Solár
akkumulátor + tartódoboz költségeit.
Mivel
Önkormányzatunk ezen eszköz beszerzésével és kiépítésével a
jövőben csak részben tudja elérni a célját, így a Képviselő Testület
egyhangúlag úgy határozott, hogy a napirendi pontot elnapolja, addig, amíg
az illetékes Rendőrkapitányság engedélyt ad egy zárt rendszerű csak a
Rendőrkapitánysághoz bekötött és analizáló programmal ellátott fix trafipax,
sebességkorlátra figyelmeztető és mérő berendezés telepítés lehetőségére,
mellyel ténylegesen betartható közigazgatási területünkön a 40 km/óra
sebesség.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő testület.
Más Hírek:
1.) Október 5-én az Önkormányzat vacsorával köszöntötte a falunk
„szépkorú” állampolgárait. Ez úton szeretném megköszönni a rendezvény
lebonyolításában résztvevők munkáját és a rendezvény még

színvonalasabb lebonyolításához a különböző (sütemény, tombola)
felajánlásokat.
2.) Településünk október 23-án a Templomkertben megemlékezett az
1956-os forradalomról, a Szabadságharc évfordulójáról és a Köztársaság
kikiáltásának napjáról. Köszönjük a szereplőknek a részvételt, az ünneplő
lakosságnak a megjelenést.
3.) Köszöntjük településünk kis újszülöttjét, név szerint Dobozi Zétényt.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az újszülött babának és
szüleinek!
4.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a
Könyvtárban megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2013. október 28.
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