2014. február 25-én rendkívüli testületi ülést tartott Királyszentistván
Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról
2) Beszámoló
az
Önkormányzat
2013.
évi
költségvetésének
végrehajtásáról
3) Vegyes ügyek
1.)Beszámoló
a
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2013.
évi
költségvetésének végrehajtásáról
A Körjegyzőség 10 fővel működött az elmúlt évben, a 2013. évi
költségvetésének bevételi oldala 48.038 eFt-ban, míg a kiadási oldala
44.687 eFt-ban került megállapításra, melyet a képviselő testület 3 igen
szavazattal elfogadott.
2.)Beszámoló
az
Önkormányzat
2013.
évi
költségvetésének
végrehajtásáról
Jogszabály értelmében a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell elfogadni
a belsőellenőrzésről készült beszámolót. Az ellenőrzés az önkormányzat
pénzügyi-számviteli
feladatellátását
a
vizsgált
területeken
a
jogszabályoknak megfelelőnek találta, jogellenes magatartás miatt
intézkedések megfogalmazására nem került sor.
A képviselő testület 3 igen szavazattal elfogadta a 2013. évi
belsőellenőrzésről készült beszámolót.
Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása alapján a következő
főösszegekkel zárta az évet:
Az önkormányzat költségvetésének bevételi oldala 83.685 eFt-ban, míg a
kiadási oldala 73.888 eFt-ban került megállapításra.
2013. évben a bevételek mintegy 1 millió Ft-tal csökkentek a múlt
évihez képest, míg a kiadások megközelítőleg az előző évi szinten
maradtak, és mindamellett, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok
maradéktalanul ellátásra kerültek, még mintegy 16,6 millió Ft értékű
beruházás valósult meg az elmúlt évben.
Fentiek alapján elmondható, hogy az önkormányzat 2013. évben megfontolt,
takarékos gazdálkodást folytatott annak érdekében, hogy a nehéz gazdasági
helyzetben is megőrizze a stabil gazdasági helyzetét, ugyanakkor növelje a
község vagyonát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta az Önkormányzat 2013. évi
zárszámadását.
2014. április 29-én Közmeghallgatást tartott Királyszentistván
Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1. Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának ismertetése
2. Az Önkormányzat 2014. évi fejlesztési tervei
3. Vegyes ügyek, lakossági kérdések
1.)Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának ismertetése

Képviselő testület a terv szerint megtartott testületi ülésén fogadta el az
Önkormányzat 2013. évi zárszámadását 83.685 eFt bevételi és 73.888 eFt
kiadási főösszeggel. A különbözetként mutatkozó mintegy 9,5 millió forint
pénzmaradványként mutatkozik.
Összességében elmondható, hogy 2013. évben is jól, és takarékosan
gazdálkodott az Önkormányzat. 2013. évben a 2011-es évhez képest 19
millióval, míg az előző évhez képest 1 millióval kevesebb bevétele volt
Önkormányzatunknak,
mely
egyrészt
a
gazdasági
szervezetek
megszűnéséből és gazdasági teljesítőképességének csökkenéséből, másrészt
az állami hozzájárulások csökkenéséből adódott. Ennek ellenére minden
feladatot elláttunk, és a lakosság részére továbbra is biztosítani tudtuk a
megszokott támogatásokat, továbbá szociális kérelem fedezethiány miatt
nem került elutasításra az előző évben.
Önkormányzatunknál a belső ellenőrzés a Balatonalmádi kistérségen
keresztül biztosított, az építésügyi hatósági ügyeket a jogszabályi
változásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a járási központ,
Balatonalmádi jegyzője látja el. A kötelező közoktatási feladatokat Litérrel
együttműködve biztosította az önkormányzat az elmúlt évben. A
családsegítést, és a gyermekjóléti feladatokat a Bendola Családsegítő
Szolgálat látja el a községben. A háziorvosnak a helyiség biztosított, annak
költségeit (fűtés, világítás, takarítás) az önkormányzat állja. A védőnői
szolgálatot Litérrel együtt oldjuk meg. A könyvtári ellátást a Veszprém
Megyei Eötvös Károly könyvtárral együttműködve biztosítottuk, valamint
tagjai vagyunk a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének és
Önkormányzatunk alapító tagja a Regió Pelso Közalapítványnak.
Királyszentistván Község Önkormányzata 2013. január 1. napjától tagja a
Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulásának.
Az Önkormányzat kiadási oldalán kiemelendő tételek a következők:
- a szociális juttatás,
- és a beruházás.
Szociális juttatások:
Az önkormányzat az érvényben lévő törvények, a kormány és az egyéb
ágazati rendeletek, valamint a helyi rendeletek értelmében biztosítja a
szociálpolitikai ellátásokat, és egyéb juttatásokat.
2013. évben Önkormányzatunk helyi megállapítású (méltányossági) ápolási
díjra 283 eFt-ot, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 477 eFt-ot,
rendszeres szociális segélyre 308 eFt, a lakásfenntartási támogatásra
92 eFt, átmeneti segélyre 295 eFt, temetési segélyre 100 eFt-ot,
méltányos közgyógyellátásra 58 eFt-ot, rendszeres gyermekvédelmi
támogatás 122 eFt-ot fizetett ki.
Az Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatások 6.799 eFt
összeget képeztek a 2013. évben. Önkormányzatunk támogatta a
tehetséges
gyermekek
iskoláztatását,
ezért
az
Arany
János
Tehetséggondozó Program keretében 100 eFt ösztöndíjat, míg a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj keretében 490 eFt ösztöndíj
támogatást biztosított részükre. Ezenkívül jelentős nagyságrendű, 892 eFt
volt a tanévkezdési támogatásra fordított összeg, továbbá a
felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló fiatalok támogatására
(jegyzetekre, utazásra, stb) 330 eFt átmeneti támogatás került kifizetésre.
Az Önkormányzat 2013. évben szülési segélyre 114 eFt-ot fordított,

továbbá biztosította az igénylők részére a szociális étkeztetést. A
nyugdíjasok és nagycsaládosok támogatására 300 eFt került
tárgyidőszakban kifizetésre.
A képviselő-testület igyekszik támogatást nyújtani a település minden
lakójának, így a lakossági szemétszállítási díj támogatására 1.846 eFt,
valamint a lakossági csatornadíj támogatására nettó 50 Ft/m3
támogatást biztosított a képviselő-testület, melyre mintegy 1.012 eFt került
kifizetésre.
A 2013. évben társadalmi és szociálpolitikai ellátásokra és
juttatásokra összességében több mint 8.500 eFt-ot fordítottunk.
Önkormányzatunk a litéri iskolába, illetve óvodában járó gyermekek
után összesen 2.600 eFt-tal járult hozzá az intézmények működtetéséhez
2013. évben.
A lakosság részére biztosított segélyek és támogatások összege
meghaladta a 10 millió Ft-ot, ami a 2013. évi költségvetési bevételünknek
mintegy 12 %-a, kiadásainknak pedig megközelítőleg 14 %-a. Kiemelném,
hogy mindeközben az állam által a feladatok ellátására nyújtott támogatás
összege mintegy 6 millió Ft volt. Önkormányzatunknál a lakosság felé
nyújtott támogatások összege meghaladta az állam által nyújtott
támogatások összegét, egy olyan gazdasági helyzetben, amikor a
bevételeink jelentős csökkenést mutatnak.
Fentiek alapján elmondható, hogy önkormányzatunk mindent megtett annak
érdekében, hogy a támogatásokra a megfelelő összeget biztosítsa. A 2013.
évben a beadott segélykérelmek közül pénzhiány miatt egyet sem kellett
elutasítani.
Önkormányzatunk munkája egy szociálisan érzékeny, és a
rászorulókon segíteni akaró és segíteni tudó önkormányzati
tevékenységet tükröz.
2013. évi beruházások, eszközbeszerzések:
A közbiztonság javítás érdekében a képviselő-testület ciklusprogramja
alapján a térfigyelő kamera rendszer fejlesztése folytatódott, pénzügyi
elszámolása 2014. évben megtörtént. (728 eFt)
Továbbfejlesztettük játszóterünket, egy fészekhinta került beszerzésre 794
eFt értékben. 2013. évben a focipálya mellé 2 db pad beszerzésére 148
eFt-ot fizettünk ki.
Rendezvényeink biztonságos lebonyolítása, illetve érintésvédelmi előírások
megtartása érdekében felújíttattuk a Szent István Park kapcsoló- és
elosztószekrényét, mely 470 eFt-ba került. A Faluház színházterem
kapcsolószekrényének rendbetételére mintegy 123 eFt-ot fordítottunk.
A temetői járda aszfaltozására, illetve a játszótéri „út” mart
aszfaltozással történő portalanítására 1.833 eFt-ot fordítottunk.
Rendbe tettük a ravatalozót, a nyílászárók cseréjére, illetve a belső
felújításra (belső helyiségek falainak javítása, illetve járólapozás) 2.474 eFt
került kifizetésre.
2013. évben a Faluház felújítása keretében a nyílászárók kerültek
kicserélésre, külsőleg az épület hőszigetelése és vakolása valósult meg,
valamint a színházterem padlásolása és hőszigetelése került kivitelezésre. A
Faluház felújítására 10.795 eFt-ot fordított Önkormányzatunk.
A Faluházban a büfé eszközállományát 1 db nagyméretű edényzettel (+
fedővel, és merőkanállal) bővítettük, mintegy 80 eFt értékben.

A Közös Hivatal (Körjegyzőség) zavartalan működéséhez 9.250 eFt-ot
biztosított a képviselő testület. Az előző évek közmeghallgatásán elhangzott
lakossági kérelem alapján fogorvos váltás történt, mely során a Bónus
Dens Bt-vel a feladat-ellátási szerződés felbontásra került, és a Rajnai Dent
Bt-t bízta meg az Önkormányzat a fogászati ellátással. A körzetmódosítással
járó költségek 500 eFt-ot tettek ki. Említést érdemel még a kiadási tételek
között a község közvilágítására fordított összeg, mely 2013. évben 1.400
eFt-ot tett ki.
2012.
évi
fejlesztéseink
meghozták
a
várt
eredményt: a
fűtéskorszerűsítésnek köszönhetően a 2013. évi elszámolás alapján
410.200,- Ft-tal került kevesebbe a fűtés, mint az előző évben, azaz több
mint 4.000 m3-rel volt kevesebb a fogyasztás.
Összefoglalva elmondható, hogy a képviselő testület az önkormányzati
vagyonnal jól gazdálkodott és gyarapította azt. A kötelezően ellátandó,
és egyéb feladatokat hitelfelvétel nélkül sikerült ellátni.
Településünk hosszú idő óta kiegyensúlyozott, kiszámítható, felelős
gazdálkodást folytat. Ezt az irányt követtük 2013-ban is, nem
költekeztünk felelőtlenül, igyekeztünk a nehéz gazdasági helyzetben
továbbra is fenntartani az önkormányzat stabil helyzetét, és
kiegyensúlyozott, racionális gazdálkodás folytatása mellett tovább
fejleszteni településünket.
2.)Az Önkormányzat 2014. évi fejlesztési tervei
Önkormányzatunk képviselő testületének alapvető feladata, hogy 2014.
évben is biztosítsa a közösségi intézményhálózat folyamatos és
zökkenőmentes működtetését, valamint az önkormányzatokra háruló
kötelező és önként vállalható feladatokat minél szélesebb körben ellássa, a
korábbi évekhez hasonló, racionális gazdálkodás mellett. Fő célkitűzésünk a
fejlesztés, és a közösségépítés, mely beruházásokkal, illetve a közösségi
programok mind szélesebb körű biztosításával valósítható meg.
2014. évben az alábbi beruházásokat tervezzük megvalósítani:
A település történetét bemutató monográfia elkészíttetését, mely jelenleg
folyamatban van, reményeink szerint várhatóan augusztus végén,
szeptember elején kézbe is vehetjük majd e könyvet.
Az új Szent István bronzszobor kihelyezéséhez méltó környezetet készíttet
önkormányzatunk, a Fő utca – Deák Ferenc utca kereszteződésénél levő
kopár terület rendbe tételével, és új közösségi tér létrehozásával. A szobor
és a tér az augusztus 20-i Szent István Napok rendezvénysorozaton kerül
átadásra.
2014. évi terveink között szerepel továbbá a zöldfelületek növelése,
parkosítás, virágosítás, melynek I. ütemére várhatóan heteken belül sor
kerül.
Beruházási terveink között szerepel még a település közvilágításának
bővítése, mellyel kapcsolatban az árajánlatok bekérése folyamatban van. A
tervezett bővítés várhatóan érinti majd a Rózsadombot, a játszótér
környékét, az önkormányzat parkolóját, a temetőt, és az új közösségi teret.

2014. évben játszóterünk bővítése során elsősorban a kerékpárral érkezőkre
gondoltunk, terveink között szerepel kerékpár-tárolók elhelyezése, valamint
környezetünk védelme érdekében hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése.
A Faluház eszközállományát is bővíteni szeretnénk, terveink szerint a 2012.
évben beszerzett projektor mellé hordozható számítógépet fogunk vásárolni.
A közlekedés biztonságának növelése érdekében a képviselő-testület tervezi
fix sebességmérő telepítését. Ez ügyben már megkerestük az Országos
Rendőrfőkapitány Urat, aki válaszában úgy nyilatkozott, hogy a forgalom
alapján nem látja indokoltnak, hogy ők telepítsenek fix sebességmérő
berendezést, de nem zárkóznak el az elől, hogy az Önkormányzat
megfinanszírozza a telepítést. Kérte, hogy várjuk meg a rendőrség által kiírt
közbeszerzési pályázat lebonyolítását, és a pályázaton nyertes cégtől
rendelje meg Önkormányzatunk is a berendezést. Legfrissebb információink
szerint a közbeszerzési pályázat kiírására 2015. márciusában kerül sor.
(Azért szükséges a pályázat lezárását megvárni, hogy az általunk
megvásárolt eszköz kompatibilis legyen a rendőrség rendszerével, mivel
abba kell majd bekötni.)
Önkormányzatunk
Templom
felújításával
kapcsolatos
összeg
megelőlegezésére a megállapodást írt alá, jelenleg a jelzálogjog bejegyzés
folyamatban van, mely biztosítja, hogy a megelőlegezett összeg minden
körülmények között visszatérüljön. Amint a jelzálogjog bejegyzésre került,
az összeg a számlák benyújtását követő néhány napon belül utalásra kerül.
Összességében közel 13 millió Ft kerül megelőlegezésként a Református
Egyház felé átadásra.
Említést érdemel még, hogy önkormányzatunk 10 millió Ft-ot nyert az
adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére kiírt
pályázaton, mely összeget, azaz a megnyert támogatást a közösségi ház
külső és belső renoválására - nyílászáró cserékkel együtt, valamint a
kulturális
rendezvényt
biztosító
épületünk
(Leader
Kultúrpark)
állagmegóvására, továbbá a színházterem renoválására, és a színpad
mögötti helyiség rendbe tételére fordítjuk.
A felújítások következtében az önkormányzat hivatalának ügyfélfogadása
módosulhat, mely esetben szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Említést érdemel, továbbá hogy 2014. január 1. napjától könyvtárunk
hétfőtől péntekig minden délután 4 órától 8 óráig tart nyitva. A könyvtári
kölcsönzésen túl kézműves foglalkozásokat is szervez könyvtárosunk,
valamint lehetőség van újonnan beszerzett társasjátékaink igénybevételére,
melyek minden korosztály részére jó szórakozást biztosítanak.
Kérjük, hogy vegyék igénybe szolgáltatásainkat, használják ki az
önkormányzat által biztosított lehetőségeket, mert Önökért van!!!!!!!!
Az önkormányzati hírekben már jeleztük, hogy bérleti szerződést kötöttünk
a György Patikával Fiókgyógyszertár üzemeltetési szándékkal, a Faluház
földszinti iroda helyiségében. Az engedélyezés folyamatban van, várhatóan
június 1. napjával tud indulni a patika, mely kezdetben az orvosi rendelési
időben tartana nyitva.
3.)Vegyes ügyek, lakossági kérdések

A lakossági kérdésekre a Képviselő Testület a Közmeghallgatáson a
válaszokat megadta, a részletes jegyzőkönyv a Könyvtárban megtekinthető,
illetve a honlapon elolvasható.
A teljesség igénye nélkül néhány kérdés:
 a játszótér eszközállományának bővítése - egy nagyobb gyerekeknek is
megfelelő hinta beszerezése
Sajnos a játszótéren a hely teljesen kihasználásra került, a biztonsági
feltételek betartása miatt nem telepíthető már több eszköz.
 urnafal telepítésének lehetősége a temetőbe
A temető a Református Egyház tulajdona, így az önkormányzat nem tervezi
annak fejlesztését, e kérdésben az Egyházat, mint tulajdonost szükséges
megkeresni.
 Szent István bronzszobor miért nem a parkban kerül elhelyezésre
A képviselő testület olyan helyen szeretné elhelyezni az új adományozott
szobrot, ahol a településen áthaladók is teljes mivoltában láthatják, továbbá
kihelyezésével a településnek egy újabb része fog megszépülni, illetve az
előző önkormányzati ciklusok döntéshozóinak, képviselő testületek
munkáinak eredményét, gyümölcsét (Szent István Park) egyelőre nem
szeretnék megváltoztatni.
 a bronzszoborral együtt a településen található két szobor (egy fából
faragott Szent István szobor és egy bronzból készült mellszobor) sok lesz,
a kérdező szerint a bronzszobor felesleges a településen.
Mind a fából faragott és készített mind pedig a bronzból készült mellszobor
művészeti értékeket képviselnek, ezáltal szebbé, látványosabbá teszik az itt
élők környezetét.
 A Kossuth utcai füves terület fásításának lehetősége
Önkormányzatunk nem tervezi a Kossuth utcai füves terület fejlesztését. A
területen bőven találhatóak fák, a füvet pedig rendszeresen nyírjuk, a
területet rendezett.
Közmeghallgatás után többen sérelmezték, hogy az új közösségi tér
kialakításával nem lesz megoldott a településen élőknek, így az újonnan
kialakított közösségi tér közelében lakóknak a személygépjárművükkel
történő parkolási lehetőségük.
Tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy Királyszentistván teljes közigazgatási
területén a személygépjárművekkel közterületen történő parkolását a
Közterületek használatáról szóló 17/2003. (12.17.) számú rendelet
szabályozza, amely egy engedélyköteles parkolási tevékenység, melyet a
személygépjármű tulajdonosnak az illetékes önkormányzattól szükséges
kérvényeznie, továbbá a közterület-használati engedély megadását követően
a rendelkezés szerinti díjat köteles megfizetnie a kérelmezőnek.
2014. május 20-án rendkívüli testületi ülést tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok

1. A Fő utca és Deák F. utca sarkán létesítendő új közösségi tér
kivitelezésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
1.)A Fő utca és Deák F. utca sarkán létesítendő új közösségi tér
kivitelezésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
A kivitelezésre beérkezett árajánlatokat a testület megtárgyalta és 4 igen
szavazattal úgy határozott, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó
Pannon Gádor Mérnöki Irodát bízza meg a kivitelezési munkákkal az
árajánlatában szereplő 6.397.825,- Ft + ÁFA áron.
2014. május 27-én testületi ülést tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1. Beszámoló 2013. évben végzett családsegítő és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról (Bendola Családsegítő Szolgálat)
2. Beszámoló a 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
4. Kelet-Balatoni
Térség
Önkormányzati
Társulási
Társulási
megállapodásának módosítása
5. Csivitelő Óvoda és Bölcsöde felvételi körzethatárának megállapítása
6. A Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesület támogatási kérelmének
megtárgyalása
7. Vegyes ügyek
1.)Beszámoló 2013. 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 1 fő, a több féléven át
tartó (sokproblémás) esetek 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.

2.)Beszámoló
a
2013.
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 Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére 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 12/2013. (X.30.) számú, „A
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról” szóló
rendeletében szabályozta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátását. Királyszentistván község állandó népessége 2013. december 31-i
adatok szerint 509 fő, ebből a 0-18 éves korúak száma 103 fő. A községben
élő nagycsaládosok száma 10, s ezekben a családokban összesen 32
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 19 gyermek
járt óvodába, 35 fő általános-, valamint 27 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 2013. augusztus 1-én 11
gyermek, november 1-én pedig 10 gyermek részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben. Azon gyermekek, akik részére 2013.
évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény került megállapításra 7
családban nevelkednek. A hét családból 4 családban 1 gyermeket nevelnek,
1 családban 2 gyermeket nevelnek az egyedülálló anyák, 2 családban 3
gyermeket. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogcím alatt 2013.
évben 121.800,- Ft került kifizetésre. Önkormányzatunk 54/2013. (VI.18.)
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 892.000,- Ft került kifizetésre. Ezen
felül a felsőoktatásban tanulók részére 2013. évben három alkalommal
10.000 Ft/fő/alkalom összegű támogatás került kifizetésre, összesen
330.000,- Ft értékben, mellyel tankönyv, utazási ill. szállásköltségeikhez
járult hozzá az Önkormányzatunk. Az elmúlt évben is beléptünk a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Pályázatrendszerbe, melynek keretében 9 fő
részére január és augusztus hónapban 245.000-245.000 Ft, összesen
490.000,- 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. 2013. évben gyermekenként 2.500,- Ft volt a
támogatás mértéke, 32 gyermeket összesen 80.000,- 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.
Képviselő Testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámolót 4 igen szavazattal elfogadta.
3.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
Önkormányzatunk 2014. május 31. napjával hatályon kívül helyezte a
települési folyékonyhulladékokról szóló rendeletét, és az időközben
megváltozott jogszabályoknak megfelelően új rendeletet készített elő. A
háztartási szippantott szennyvíz (közüzemi csatornahálózatba nem vezetett
szennyvíz) a DRV Balatonfűzfői telephelyén kerül majd elhelyezésre, míg a
közszolgáltatással az Aqua-Start Kft. –t bízza meg Önkormányzatunk, az
árajánlatában szereplő 2.857 Ft/m3 + ÁFA áron. A rendelet értelmében az
érintett ingatlantulajdonosoknak (5 db) kötelességük a szennyvíz
elszállítására és ártalmatlanítására a közszolgáltatást igénybe venni. Az
igénybevett szolgáltatás díja a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét
csökkentő tételként elszámolható.
Képviselő testület 4 igen szavazattal elfogadta az ártalmatlanítással
megbízott DRV Balatonfűzfői telephelyét, a közszolgáltató személyét és az
általa adott közszolgáltatási díjat, majd 2014. június 1. napjával a rendeletet
elfogadta és hatályba helyezte.
4.)Kelet-Balatoni
Térség
Önkormányzati
Társulás
Társulási
megállapodásának módosítása
A
Kelet-Balatoni
Térség
Önkormányzati
Társulás
Társulási
megállapodásának
módosítása
Papkeszi
csatlakozása
miatt
vált
szükségessé. Papkeszi a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelezte a
Társulás fele a csatlakozási szándékát 2014. július 1. napjával.
A képviselő testület a Társulási megállapodás módosítását egyhangúlag
elfogadta.
5.)Csivitelő
Óvoda
és
Bölcsőde
felvételi
körzethatárának
megállapítása
A közoktatási törvény alapján 2014. január 1. napjától az óvodák esetében is
meg kell állapítani a felvételi körzethatárokat, azaz azt a területet, melyről
kötelező felvennie az intézménynek minden jelentkezőt. Litér és
Királyszentistván Község Önkormányzatai létrehozták a Litéri Óvodai
Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulását, mely a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
fenntartását koordinálja. A Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde
vonatkozásában az óvodai kötelező felvételt biztosító körzethatára Litér és
Királyszentistván teljes közigazgatási területe, melyet a képviselő testület
egyhangúlag elfogadott.

6.)A Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesület támogatási kérelmének
megtárgyalása
A Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesülete támogatási kérelmet nyújtott be
Királyszentistván Község Önkormányzatához, melyben 100.000,- Ft
támogatást kér. Az összegből megvalósítási célként a szőlőhegyen
(Királyszentistván közigazgatási területén) található utak és zöldfelületek
karbantartását, gyomírást, növényvédelmet, illetve a munkákban részt
vevők szerény megvendégelését, valamint karbantartó eszközök és gépek
beszerzését jelölte meg.
A képviselő testület a kérelmet megtárgyalta és egyhangúlag úgy
határozott, hogy 50.000,- Ft támogatást nyújt az Egyesület részére.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
1.) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet 19. §. alapján az elmúlt időszakban egy
kérelmezőnek 15.000,- Ft átmeneti segély nyújtásáról döntött, melynek
egy harmadát készpénzben fizette ki az Önkormányzat, míg a maradék
összeget két részletben, természetben biztosította a kérelmező részére.
2.) Királyszentistván Község Képviselő-testület 13/2014. (II.06) 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 2014. március 31, a következő 2014. május 31. és 2014.
november 30. A felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról
szóló testületi határozat alapján a Kulturális és Szociális Bizottság a
májusi támogatási összegek és azok kifizetéseiről egyénenként
határoztak.
Más Hírek:
1.) Tájékoztatom a község lakosságát, hogy Önkormányzatunk a
közfoglalkoztatási pályázat keretén belül 1 főt alkalmaz 5 hónap
időtartamra, 8 órás foglalkoztatásra. A támogatás intenzitása 85 %-os.
2.) Királyszentistván Község Önkormányzata nevében ezúton szeretném
megköszönni „Férfinapi” rendezvényeken résztvevő királyszentistváni
állampolgároknak az aktív részvételüket, valamint az egyéb tárgyi
felajánlásokat illetve a főzésben résztvevők egész napos helytállását, és
mindenkinek, aki valamilyen formában segítette munkánkat a
rendezvény még színvonalasabb lebonyolításában.
3.) Önkormányzatunk a falu gyermekeinek 2014. június 1-jén vasárnap
10.00 órai kezdettel gyermeknapot rendez a királyszentistváni
játszótéren. Szeretettel várjuk a gyerekeket és kedves szüleiket. A
gyerkőc-programban szerepel sorjáték verseny, ügyességi verseny,
aszfaltkréta-rajzverseny, ügyességi vetélkedők. A Bizottság tervei szerint
a gyereknapon részvevő gyermek részére szendvicset készítenek,
üdítővel vendégelik meg őket.
4.) Királyszentistván község Önkormányzata gyermekkirándulást szervez 6
– 14 éves korú (általános iskolás) gyermekek részére. A kirándulás 2014.
június 17-én lesz, melynek úti célja: Budapest – Elevenpark Játszóház
(Magyarország legnagyobb beltéri játszótere).

Az Elevenpark Játszóház nem egy hagyományos játszóház, hanem
egyesíti magában a vidámpark és a játszótér elemeit. Egy nagy világos
és barátságos fedett térben levő játékelemek nemcsak gyerekek által
használhatóak, hanem a felnőtteknek is egyedülálló élvezetet nyújtanak.
A kirándulásra jelentkezni lehet 500 Ft jelentkezési díj ellenében (melyet
a gyermekek induláskor a buszon visszakapnak) Diószegi Imolánál a
Bizottság elnökénél vagy a Polgármesteri Hivatalban.
5.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a
Könyvtárban megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2014. május 28.
Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

