2014. július 22-én rendkívüli ülést tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete

Napirendi pontok
1) Az új Szent István szobor megvilágítására beérkezett árajánlatok
megtárgyalása
2) Az új közösségi tér vízellátásának biztosítására beérkezett árajánlat
megtárgyalása
3) Vegyes ügyek
1.) Az új Szent István szobor megvilágítására beérkezett árajánlatok
megtárgyalása
Képviselő-testület megtárgyalta az új közösségi téren elhelyezésre kerülő,
Szent Király Szövetség által ajándékozott Szent István szobor
megvilágítására beérkezett árajánlatokat, és 3 igen szavazattal úgy
határozott, hogy a legjobb árajánlatot benyújtó vállalkozást, a Pannon Gádor
Mérnöki Iroda Kft-t bízza meg a kivitelezési munkálatokkal, nettó 390.000,Ft összegért.
A kivitelezési tervek elfogadásakor a megvilágítást
reflektorral tervezte a képviselő-testület, de ez nagymértékben zavarná a
környékben lakók éjszakai nyugalmát, ezért tartottuk szükségesnek a
szobor alulról történő megvilágítását.
2.) Az új közösségi tér vízellátásának biztosítására beérkezett
árajánlat megtárgyalása
Az új közösség tér jelentős részének parkosítása miatt, a képviselő-testület
3 igen szavazattal elfogadta a vízvételi lehetőséget biztosító akna kiépítését,
közvetlenül a szolgáltató által, azaz a Bakonykarszt Zrt. által megküldött
nettó 230.000,- Ft árajánlata szerint.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.

2014. augusztus 27-én rendkívüli ülést tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete

Napirendi pontok
1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati
rendelet módosítása
2) Gördülő fejlesztési tervek megtárgyalása
2/1. Szennyvízelvezető- és tisztító rendszer gördülő fejlesztési
tervének megtárgyalása
2/2. Ivóvízellátó viziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének
megtárgyalása
3) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
4) Vegyes ügyek
1.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó
helyi
közszolgáltatásról
szóló
6/2014.
(V.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
A rendelet módosítás leglényegesebb része a díjtétel egytényezősről
kéttényezősre módosítása, mely azért szükséges, mert a csatornahálózat
kiépítésekor a viziközmű társulás önkormányzatai részt vettek a Nemzeti
Települési
Szennyvízelvezetési
és
–
tisztítási
Programban.
A

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (5) bekezdése
kimondja: Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti
Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Programban részt vevő
önkormányzatok esetében.
Képviselő-testülete a fentiek miatt 3 igen szavazattal módosította a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló rendeletét.

2/1.) Szennyvízelvezető- és tisztító rendszer gördülő fejlesztési
tervének megtárgyalása
A Viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény a viziközmű-szolgáltatás hosszú
távú
biztosíthatósága
érdekében
az
üzemeltetett
viziközművekre
vonatkozóan Gördülő Fejlesztési Terv készítését írja elő. A tervet 15 évre
kell elkészíteni, és felújítási, pótlási és beruházási tervet kell tartalmaznia. A
vagyonkezelésre átadott közművek esetén a szolgáltató, míg az
üzemeltetésre
átadott
közművek
esetében
az
ellátásért
felelős
önkormányzat kötelezettsége a terv elkészítése.
A BakonyKarszt Zrt., mint köteles szolgáltató a
2015-2029 évekre
vonatkozóan elkészítette a Gördülő Fejlesztési Tervet, figyelembe véve a
Magyar Viziközmű Szövetség ajánlását, az önkormányzattól kapott
tájékoztatást, valamint a társaság adatait, fejlesztési elképzeléseit, melyet a
képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
2/2.) Ivóvízellátó viziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének
megtárgyalása
A Bakonykarszt Zrt. (mint a viziközmű vagyon vagyonkezelője) Berhida,
Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszerre is
a vonatkozó jogszabály szerint elkészítette a Gördülő Fejlesztési Tervet,
amely részletesen taglalja a beruházási és fejlesztési terveket.
Képviselő-testület
3
igen
szavazattal
elfogadta
az
ivóvízellátó
viziközműrendszer Gördülő Fejlesztési Tervét.
3.)Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
A képviselő-testület 3 igen szavazattal – a mandátumok lejárata miatt elfogadta a Helyi Választási Bizottság tagjaira tett javaslatot.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.

2014. szeptember 15-én rendkívüli ülést tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete

Napirendi pontok
1) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló
rendelet elfogadása
2) Vegyes ügyek
1.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló
rendelet elfogadása
A közterületek elnevezése a képviselő-testület át nem ruházható feladatai
közé tartozik. A rendelet szabályozza a településünkön az út, utca, tér, köz
stb. jellegű terület elnevezését, az utcanév és házszámtábla elhelyezésének
rendjét a helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal a rendeletet megalkotta.

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 két kérelmezőnek, összesen
30.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről határozott.
2.) A Kulturális és Szociális Bizottság döntött a Nyugdíjas Nap
megszervezéséről, melyet 2014. október 3-án pénteken 18.00 órakor fog
megtartani a Faluház Színháztermében. Minden meghívott nyugdíjast
(nagymamát és nagypapát) szeretettel vár a Képviselő-testület.
Más Hírek:
1.) Köszöntjük településünk két kis újszülöttjét, név szerint Dezső Lucát és
Markó Letti Dorkát! Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az újszülött
babáknak és szüleiknek!
2.) Értesítem a tisztelt lakókat, hogy a gyakoribb bűzhatások miatt
lakossági fórum megtartását kezdeményeztem 2014. szeptember 17-re,
szerdára 17.30-ra. A lakossági kérdésekre az ÉBH Önkormányzati
Társulás elnöke fogja megadni a választ. Kérem, minél többen vegyünk
részt a fórumon, hogy ott helyben az illetékeseken keresztül tudjuk
orvosolni a problémát, illetve kapjuk meg a kérdéseinkre a válaszokat s
ne pedig az utcán szóbeszédben.
3.) Tájékoztatom a tisztelt érdeklődőket, hogy szeptember 23-tól,
keddenként 17.45 órától aerobik és latin fitnesz oktatás lesz a Faluház
Színháztermében.
4.) Tájékoztatom a tisztelt Szülőket, hogy 2014. szeptember 23-tól,
keddenként 17.00 órától a 4 és 8 év közötti gyermekek részére valamint
2014. szeptember 25-től, csütörtökönként 17.45 órától, a 10 és 14
évesek részére tánc- és mozgás- készségfejlesztő foglalkozások lesznek a
Faluházban. A legügyesebb gyermekek részére a Pearl Dance
Tánccsoport lehetőséget biztosít a csapatukba történő belépésre.
5.) Tájékoztatom a tisztelt királyszentistváni lakosokat, hogy 2014.
szeptember 8. napjától 10 alkalommal, minden hétfőn 17.00 és 18.00 óra
között GALAKO mozgásprogram foglalkozások igénybevételére van
lehetőségünk. A foglalkozások ingyenesek és minden korosztálynak
megfelelő mozgást biztosítanak! Minden érdeklődőt várunk szeretettel!
6.) Tájékoztatom a falu lakosságát, hogy a már régóta, várva várt patikai
szolgáltatás a Balaton Gyógyszertár által szeptember 1. napjától már
igénybe vehető a Faluház földszintjén a táblával jelzett helyiségben
minden héten kedden 14.00 és 15.00 óra közötti illetve csütörtökön
14.00 és 15.00 óra közötti időszakokban.
7.) Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterületek rendjének és
tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem előre
meghirdetett napokon, hanem a lakosság igénybejelentése
alapján, előre egyeztetett napon végzi el a szolgáltató, tehát az
eddigi gyakorlattól eltérően igényelhető a házhoz menő
lomtalanítás évente 1 alkalommal. A lomtalanítást csak az veheti
igénybe, akinek nincs díjhátraléka!
A házhoz menő lomtalanítás lényege, hogy az ingatlan tulajdonosa az
elszállításra szánt lomot összegyűjti, kerítésen belül elhelyezi, és az
előre egyeztetett időpontban a Társaság munkatársainak átadja. A
házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlantulajdonosnak az

Ügyfélszolgálati irodával előzetesen szükséges egyeztetni, mert
kizárólag csak ebben az esetben van lehetősége a szolgaáltatónak
elszállítania a kihelyezett hulladékot!
8.) Tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár 2014. évben is pályázat keretén belül három programhoz járul
hozzá
a
Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszeren
keresztül
rendezvényeinkhez, így ezek közül az Idősek Napja, a másik a Mikulás
ünnepség (Mézengúz Együttes műsora), a harmadik program pedig egy
gyerekműsor támogatását nyertük meg, melyet Döbröntei Ildikó és
Levente Péter előadásában láthatunk majd, 2014. október 24-én. A
programok kiírása a helyben szokásos módon kerülnek meghirdetésre.
9.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a
Könyvtárban megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2014. szeptember 16.

Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

