2014. június 24-én ülésezett Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete

Napirendi pontok
1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi
módosítása
2) Az Önkormányzat 2014. II. félévi munkatervének elfogadása
3) Döntés tanévkezdési támogatás folyósításáról
4) Öböl-kártya rendszerhez való csatlakozás megvitatása
5) Kérelem Köztisztviselői Nap támogatására
6) Balatonfűzfői Lövész Egylet kérelme
7) Vegyes ügyek
1.)Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi
módosítása
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II.14.) önkormányzati rendelet 18 § (2) bekezdése tartalmazza,
hogy a költségvetést érintő határozatok alapján a képviselő
testület június 30. napjáig felülvizsgálja, és módosítja rendeletét.
Az Önkormányzat I. félévi költségvetésének módosítását a
gazdálkodása során felmerült belső átcsoportosítások, a
költségvetést befolyásoló testületi döntések (
), határozatok
valamint azok a határozattal elfogadott tételek indokolják,
melyekre nem, vagy kevesebb összeg került a tervezéskor
elkülönítésre.
A módosított költségvetés 95.472 eFt bevételi és kiadási
főösszeggel került – egyhangúlag – elfogadásra
2.)Az Önkormányzat 2014. II. félévi munkatervének
elfogadása
Az Önkormányzat munkaterve azokat a napirendi pontokat
tartalmazza, melyeket törvényi előírás miatt kötelező tárgyalni,
ezek egészülnek ki az aktuális napirendi pontokkal. Az időpontok
az előrelátható programokkal összhangban a kötelező időpontok
betartása mellett kerültek megállapításra, melyet a képviselő
testület 3 igen szavazattal elfogadott.
A munkaterve szerint a testületi ülések a következő időben
lesznek: szeptember 9., október ….., november 18., december 9.
3.)Döntés tanévkezdési támogatás folyósításáról
Királyszentistván Önkormányzata mindig fontosnak tartotta,
hogy a gyerekek tanuljanak. A családokra a tanévkezdés minden
évben jelentős terheket ró, melyeken az Önkormányzat igyekszik
- a pénzügyi és likviditási lehetőségeihez mérten enyhíteni.
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő testülete 3
igen szavazattal úgy döntött, hogy idén is támogatja a

Királyszentistván Községben állandó lakhellyel rendelkező és
életvitelszerűen községünkben élő óvodás és iskolás gyermekek
illetve a felsőfokú nappali tagozaton tanulmányokat folytató
tanulók tanévkezdését. Az életvitelszerűen községünkben élő és
állandó lakcímmel rendelkező valamint 2014. december 31.
napjáig a 3. életévüket betöltött óvodásokat 5.000,- Ft/fő, az
életvitelszerűen községünkben élő és állandó lakcímmel
rendelkező
általános
iskolásokat
10.000,Ft/fő,
az
életvitelszerűen községünkben élő és állandó lakcímmel
rendelkező középiskolásokat 12.000,- Ft/fő, a felsőfokú
hallgatókat 15.000,- Ft/fő tanévkezdési támogatásban részesíti
Önkormányzatunk, melynek kifizetése az iskolalátogatási
igazolások leadását (legkésőbb: 2014. július 30.) követően 2014.
augusztus 5-én 10 órától 15 óráig kerül sor. Pótkifizetés
időpontja: 2014. október 1. 10 órától 15 óráig.

4.)Öböl-kártya rendszerhez való csatlakozás megvitatása
Balatonfűzfői Önkormányzat Városgondnoksága a balatonfűzfői
strandokra érvényes (Föveny- és Tobruki Strand) ingyenes
belépésre feljogosító ÖBÖL kártyát bocsát ki, 2014. évben az
alábbiakban felsorolt összegek, mint a kártya ellenértékének
megfizetése mellett:
- gyermekeknek:
1.000,- Ft (4-14 éves korig)
- diákoknak:
2.000,- Ft
- felnőtteknek: 3.000,- Ft
Megkeresésemre Balatonfűzfő Képviselő Testülete úgy döntött,
hogy lehetőséget biztosít Önkormányzatunknak is az ÖBÖL
kártyához
történő
csatlakozásra.
Ezen
kártyák
a
királyszentistváni állandó lakosok számára ugyanazokat a
kedvezményeket nyújtják, mint a balatonfűzfőiek számára.
Képviselő testület 4 igen szavazattal úgy határozott, hogy
támogatja az ÖBÖL kártya rendszerhez történő csatlakozást
továbbá minden királyszentistváni állandó lakos által kiváltott
kártya ellenértéke után 50 %-os támogatást nyújt Balatonfűzfő
Város Önkormányzatának.

5.)Kérelem Köztisztviselői Nap támogatására
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4
igen szavazattal úgy határozott, hogy a Közös Hivatal
(körjegyzőség) részére a Köztisztviselői Nap programjaihoz (a
köztisztviselői
nap
alkalmából
hagyományos
kirándulás
megtartásához) 80.000,- Ft támogatást biztosít.
6.)Balatonfűzfői Lövész Egylet kérelme

A Balatonfűzfői Lövész Egylet támogatási kérelmet nyújtott be
Önkormányzatunkhoz, hogy a három fiatal versenyzőjük nemzeti
és nemzetközi versenyre való felkészülését az Önkormányzat
lehetőségeihez mérten anyagilag, támogassuk. Kérelmében
hivatkozott a gyakorló területük igen magas (évi 4 millió forint)
bérleti díjára, valamint a felkészüléshez szükséges lőszerek
beszerzési költségére, mely szintén jelentős összeget tesz ki.
A képviselő testület a kérelmet megtárgyalta és 4 igen
szavazattal úgy határozott, hogy 50.000,- Ft támogatást nyújt az
Egyesület részére.

7.)Vegyes ügyek
A Királyszentistváni Nyugdíjasklub vezetője azzal a szóbeli kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, hogy a kirándulásukon a költségvetésben elkülönített
buszköltség támogatása mellett, a fürdő belépő jegyek megvételéhez is nyújtson
támogatást az Önkormányzat.
Képviselő testület négy igen szavazat mellett úgy határozott, hogy támogatja a
szóbeli megkeresést, azzal a feltétellel, ha a busz kihasználtságát 100 %-ra
biztosítja a nyugdíjasklub vezetője, továbbá a belépők költségét az Önkormányzat
finanszírozza a kiránduláson résztvevőknek, úgy, hogy a belépők terhei nem
kerülnek a résztvevők felé továbbszámlázásra.
Más Hírek:
1.) Tájékoztatom a község lakosságát, hogy Önkormányzatunk „A
nyári diákmunka elősegítése” pályázati program keretében
(nappali tagozatos tanulói jogviszonyban levő 16 és 25 év
közötti diák)
1 főt alkalmaz, 6 órás foglalkoztatásra. A
támogatás intenzitása 100 %-os.
2.) Királyszentistván Község Önkormányzata nevében ezúton
szeretném megköszönni a falu gyermekeinek 2014. június 1én a Leader Kultúrparkban megrendezett gyermeknapon
résztvevő királyszentistváni állampolgároknak az aktív
részvételüket, valamint az egyéb tárgyi felajánlásokat, melyek
segítették a munkánkat és hozzájárultak a rendezvény még
színvonalasabb megtartásához.
3.) Királyszentistván község Önkormányzata gyermekkirándulást
szervezett 2014. június 17-én a 6 – 14 éves korú (általános
iskolás) gyermekek részére a budapesti Elevenpark
Játszóházba,
mely
Magyarország
legnagyobb
beltéri
játszótere. A gyermekkirándulás költsége, mely az utazási
költségből, a játszóházba történő belépést biztosító költségből
állt, összesen 142.000,- Ft volt.
Ez úton köszönöm meg a kirándulás lebonyolításában
résztvevők
segítségét,
valamint
a
süteményeket
és
csokoládékat felajánlók önzetlen segítségét.

4.) Köszöntjük településünk kis újszülöttjét, név szerint Benkő
Ákos. Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az újszülött
babának és szüleinek!
5.) Fájdalommal
búcsúzunk
elhunyt
királyszentistváni
lakosunktól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak.
6.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek
a
Könyvtárban
megtekinthetők,
vagy
honlapunkon
elolvashatók.
Királyszentistván, 2014. június 28.
Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

