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2014. november 12-én Rendkívüli Testületi ülést tartott
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Napirendi pontok 
1) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 12/2013.

(X.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
2) Vegyes ügyek

2/1. Mozgásprogramra beérkezett árajánlat megtárgyalása

1.) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
12/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Az önkormányzat a szociális ollóját a jövőben sajnos szűkíteni szükséges a
folyamatosan csökkenő bevételei miatt. A rendeletben megjelenő méltányos
ápolási  díjat  jelenleg  senki  sem  veszi  igénybe,  ezért  képviselő-testület
egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy  hatályon  kívül  helyezi  ezen  ellátási
formát.

2/1.) Mozgásprogramra beérkezett árajánlat megtárgyalása
Balatonalmádi Egészségfejlesztési Irodán keresztül már szervezésre került
mozgásprogram  résztvevői  kérték,  hogy  az  önkormányzat  biztosítsa
továbbra is a lehetőséget a program igénybevételére. A programot gyógy-
testnevelői  illetve  sportedzői  végzettséggel  rendelkező  személy  vezeti,
melynek  során  fejlesztik  a  résztvevők  alapvető  készségeit,  képességeit,
úgymint  a  ritmusérzéket,  mozgáskoordinációt,  egyensúlyérzéket,
állóképességet, a szív és érrendszer állóképességét, a tüdő vitálkapacitását,
illetve  elősegíti  a  gerincferdülés  megelőzését,  kognitív  képességek
fejlesztését, stb. 
Képviselő-testület  egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy  10.000,-  Ft/alkalom
összegért (azaz összesen bruttó 100.000,- Ft-ért) megrendeli a Galako Sport
Kft.  „Mozgás  program  Galako  módszerrel!”  10  alkalmas  aktív
sportcsomagot.

2014. november 25-én Testületi ülést tartott Királyszentistván
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Napirendi pontok 
1) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 2. számú

módosítása
2) Beszámoló  a  Litéri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2014.  évi

költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 3. számú módosítása
4) Beszámoló  az  Önkormányzat  2014.  évi  költségvetésének  III.  negyedévi

végrehajtásáról
5) A  Litéri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi  költségvetési

koncepciójának megtárgyalása
6) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
7) A 2015. évi belsőellenőrzési terv elfogadása



8) A  helyi  rendeletek  előkészítésében  való  társadalmi  részvételről  szóló
15/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

9) Döntés  a  Közös  Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők
illetménykiegészítéséről

10)A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
2. sz. mellékletét  képező, a Litéri  Közös Önkormányzati  Hivatal Alapító
Okiratának módosítása

11)Közvilágítás üzemeltetésére beérkezett árajánlat megtárgyalása
12)Kelet-Balatoni  Térség  Önkormányzati  Társulása  Társulási

Megállapodásának módosítása
13)Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
14)A balatonalmádi háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére létrejött

megállapodás 2. sz. módosítása
15)Kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolák  körzethatár-tervezetének

megvitatása
16)2015. I. félévi munkaterv elfogadása
17)Döntés nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi támogatásáról
18)Döntés  az  Önkormányzat  által  a  lakosságnak  biztosított  2015.  évi

csatornadíj támogatás mértékéről
19)Döntés  az  Önkormányzat  által  2015.  I.  negyedévében  a  lakosságnak

biztosított szemétszállítási díj támogatásról
20)Monográfia árának megállapítása
21)A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub kérelmének megtárgyalása
22)Öböl-TV kérelmének megtárgyalása
23)A 13/2012. (III.21.) önkormányzati határozat visszavonása
24)Vegyes ügyek

1.)A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
2. számú módosítása
A  Közös  Hivatal  2014.  évi  költségvetésének  módosítására  elsősorban
esküvői díjbevételek továbbá a dolgozói bérek kompenzációs összegei miatt
volt szükség. 
A módosított költségvetés 54.042 eFt bevételi és kiadási főösszeggel került
egyhangúlag elfogadásra.

2.)Beszámoló  a  Litéri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2014.  évi
költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  elfogadta  a  Közös  Hivatal
(Körjegyzőség)  III.  negyedéves  költségvetésének  teljesítéséről  készült
beszámolót az alábbi főbb számokkal: 
Összes bevétel: 35.256.000,- Ft
Összes kiadás: 35.724.000,- Ft
ebből: 
Személyi juttatás: 24.116.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékra   6.617.000,- Ft 
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás:     4.709.000,- Ft
Felhalmozási kiadások:      282.000,- Ft
Függő kiadások:      511.000,- Ft
Létszámkeret: 11 fő

3.)  Az  Önkormányzat  2014.  évi  költségvetésének  3.  számú
módosítása
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 3. sz. módosítását a testületi
határozatok,  valamint  könyveléstechnikai  szempontok  tették  szükségessé,



így az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 105.997 eFt-ra módosult,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

4.)Beszámoló  az  Önkormányzat  2014.  évi  költségvetésének  III.
negyedévi végrehajtásáról
A  beszámoló  az  Önkormányzat  gazdálkodásának  háromnegyed  éves
helyzetét,  a  költségvetésben  megjelenő  előirányzatok  teljesítését  és
pénzforgalmának alakulását mutatja be.  

Bevétel:
Működési célú bevételek: 57.329.000,- Ft
Felhalmozási célú bevételek: 10.000.000,- Ft
Függő, átfutó bevételek: 642.000,- Ft

Kiadás
Működési kiadás: 39.816.000,-Ft ebből:
Személyi jellegű kiadás: 11.519.000,- Ft
Járulékok: 2.874.000,- Ft
Dologi kiadások: 11.930.000,- Ft
Szociálpolitikai ellátások: 4.779.000,- Ft
Működési célú támogatások: 8.714.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás):  24.864.000,- Ft
Függő kiadások: 237.000,- 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.
Bár a nehéz gazdasági helyzetben sajnos a bevételek csökkenő tendenciát
mutatnak, de ennek ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt
feladatait  hitelfelvétel  nélkül  tudta  ellátni,  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. 
A képviselő-testület a fejlesztési tervek megvalósításával biztosította a falu
fejlődését, élhetőbbé tételét.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. III. negyedévi végrehajtásáról
készült beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
5.)  A  Litéri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi  költségvetési
koncepciójának megtárgyalása
A  körjegyzőség  2015.  évi  költségvetési  koncepciós  tervét  a  bevételi  és
kiadási oldalon 51.135.000,- Ft-ban állapította meg az alábbi bontásban: 
Bevétel:
Támogatás értékű bevétel: 51.135.000,- Ft
Kiadás:
Személyi juttatás: 34.062.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:     9.254.000,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadás:   7.819.000,- Ft
A képviselő-testület a Közös Önkormányzati  Hivatal jövő évi  koncepcióját
egyhangúlag elfogadta. 

6.)Az  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetési  koncepciójának
megtárgyalása



A koncepció elsősorban irányelveket fogalmaz meg, illetve tekintettel arra,
hogy  az  Önkormányzat  bevételei  sajnos  folyamatosan  csökkennek,  így  a
kiadások a bevételekhez lettek igazítva. Bizonyos esetekben a kiadások a
bázis időszak előirányzatai  alatt lettek tervezve, mint például a dologi és
működési kiadások esetében. Lehetőség szerint törekednünk kell arra, hogy
a meglévő pénzmaradványunkat ne éljük fel, hanem azok csak értékteremtő
céllal  kerüljenek  a  jövőben  felhasználásra.  A  fejlesztési  elképzelések
elsősorban a  beérkező  képviselői  igények  lettek  beépítve,  továbbá  olyan
célterületek  kerültek  meghatározásra  a  koncepcióban,  amelyeket  a
képviselők zömének választási programja is tartalmazott.  A koncepcióban
irányelvként  fogalmazódik  meg  továbbá,  hogy  a  költségvetési  egyensúly
megtartása  érdekében  az  önkormányzat  kulturális  rendezvényeit  a
megvalósításhoz  szükséges  legkisebb  ráfordítással  kell  a  jövőben
megszervezni,  illetve  a  civil  szervezeteknek  nyújtott  támogatásokat  is  a
lehető legalacsonyabb szintre, a minimális összegre kell leszorítani.
A most nyilvánosságra hozott törvényi változások és tervezetek szükségessé
teszik  továbbá  az  Önkormányzatunk  szociális  rendeletének  a
felülvizsgálatát. 
Bevételek várható jövőbeni alakulása: 
Az Önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak ellátásához nyújtott
állami  támogatás  tekintetében,  a  következő  évben  nagyságrendileg  az
ideinél  jóval  kisebb bevételre  számítunk.  (2.900 eFt)  Tekintettel  a  nehéz
gazdasági helyzetre, az előirányzott helyi adókból (építményadó, iparűzési
adó, gépjárműadó Önkormányzatnál maradó része) beszedhető összeget a
bázis szint körüli összegre terveztük. 
Kiadások várható jövőbeni alakulása: 
Mivel 2014. novemberében nem volt még elfogadott költségvetési törvény,
ezért a 2015-ös bevételek pontos ismeretének hiányában a kiadási  oldalt
nagyon óvatosan terveztük,  a  költségvetési  törvény  elfogadása  után még
jelentősebb  változások  is  várhatóak.  A  kiadási  oldalon  a  közös  hivatal
fenntartására  biztosított  összeg  a  bázis  szint  körül  mozog,  míg  a  dologi
kiadások néhány tételt  tekintetében csak 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.
Királyszentistván  Község  Önkormányzata  a  jó  gazdálkodásának
köszönhetően évek alatt költségvetési tartalékot tudott  megképezni,  mely
tartalékok csak felhalmozási célokra fordíthatóak (működési célra nem), így
a  koncepcióban  tervezett  beruházások  a  bevételi  oldaltól  függetlenül
megvalósulhatnak. 
A  képviselő-testület  az  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 68.750.000,- Ft-tal (mely 2014. évben
92.082.000,-  Ft,   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  év  alatt
történő szinten tartása.
II.)Bevételi lehetőségek, további források feltárása



-  A  szabad felhasználású keretként  nyilvántartott  rövid  lejáratú betétben
elhelyezett  pénzkészlet  részbeni  felszabadítása beruházási-,  felújítási-  és
szükség esetén szociális és önként vállalt kulturális célra.

-  Benyújtott  pályázatok  kifizetési  igényeinek  pozitív  elbírálása  bevételi
forrást  jelent,  ami  csökkenti  a  szabad  pénzmaradvány  felhasználási
szükségletet.

III.)A szociális rendelet módosításával az önkormányzat által adható egyes
önkormányzati  hatáskörben  nyújtott  támogatások  jövedelemhatárhoz
kötésével a szociális kiadások csökkentése.
IV.)A kulturális programok költségeinek minimalizálása, illetve a civil szféra
által biztosított támogatások minél szélesebb körű feltárása és kihasználása.
V.)A civil szervezetek támogatására fordítandó összeg csökkentése.

2015. évi fejlesztési kiadások tervezete:
Szent István Park térkövezés költsége 2.100.000,- Ft
Közösségi kondi és fitneszpont kialakítása a Szent István Parkban  

2.500.000,- Ft
Közösségi Házban vizesblokk felújítása  250.000,- Ft
Ravatalozóban vizes blokk kialakítása 1.000.000,- Ft
Temető  és  egyéb  terület  földhivatali  rendezése  és  megosztása

250.000,- Ft
Leader Kultúrpark csapadékvíz-elvezése 250.000,- Ft
Rendezési  terv felülvizsgálata és megfeleltetése a jogszabályoknak

2.000.000,- Ft
Deák Ferenc utca vízelvezető rács kialakítása 200.000,- Ft
Deák Ferenc utcai szennyvízátemelő felújítása 1.800.000,- Ft
Fő utcai járda egy ponton történő akadálymentesítése200.000,- Ft
Padok  és  kerékpártárolók  kihelyezése  a  település  több  pontján

300.000,- Ft
Vízgazdálkodási terv készítése jogszabályi előírások miatt200.000,-
Ft 
Eszközök  beszerzése  (területgazdálkodás,  zöldgazdálkodás)  

600.000,- Ft

7.)A 2015. 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 egyhangúlag elfogadott. 

8.)A  helyi  rendeletek  előkészítésében  való  társadalmi  részvételről
szóló  15/2011.  (IX.15.)  önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül
helyezése
Az  önkormányzati  rendeletek  társadalmasítására  vonatkozó  részt  felsőbb
jogszabály már hatályon kívül helyezte, és mivel az elmúlt években senki
sem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, a képviselő-testület egyhangúan úgy
határozott,hogy a fenti rendeletet hatályon kívül helyezi. 



9.)Döntés  a  Közös  Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
A  köztisztviselők  (Közös  Önkormányzati  Hivatal,  mint  Körjegyzőségi
dolgozók) alapilletménye már közel tíz éve nem változott, az illetményalap:
38.650,- Ft. A dolgozók bérébe központilag nem került beépítésre motiváló
eszköz,  a  munka  mennyisége  irreálisan  növekszik,  miközben  a  bérek  a
minimálbér  környékén  mozognak.  A  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló
irányelvei  alapján  a  helyi  önkormányzat  rendeletben  tárgyévre
illetménykiegészítést  állapíthat  meg,  amelynek mértéke mind a  felsőfokú
iskolai  végzettségű  köztisztviselők,  mind  a  középiskolai  végzettségű
köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a
lehet.
Képviselő  testület  5  igen  szavazattal  a  felsőfokú  iskolai  végzettségű
köztisztviselő illetménykiegészítés mértékét 10 %-ban, a középfokú iskolai
végzettségű  köztisztviselők  illetménykiegészítésének  mértékét  20%-ban
fogadta el, és az ezzel kapcsolatos rendeletet megalkotta.

10.)A  Litéri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata 2. sz. mellékletét képező, a Litéri Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Képviselő-testület  egyhangúlag  elfogadta  a  Litéri  Közös  Önkormányzati
Hivatal  Alapító  Okiratának  módosítását,  mely  az  államháztartási
szakfeladatok a kormányzati funkcióknak történő megfeleltetése miatt volt
aktuális. Egyhangúlag döntött továbbá a fentiek figyelembevételével a Litéri
Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
2.számú mellékletében szereplő államháztartási szakfeladatok kormányzati
funkcióknak történő megfeleltetéséről is. 

11.)Közvilágítás üzemeltetésére beérkezett árajánlat megtárgyalása
Királyszentistván Község Önkormányzata a közvilágítás biztosítását jelenleg
a  Fényforrás  Kft-vel  kötött  megállapodás  alapján  látja  el.  A  2013.
novemberében  megkötött  szerződés  2014.  december  31.  napjáig  szól.  A
bekért árajánlat alapján a Kft.  2015.  évben változatlan,  2014. évi  árakon
tudja  biztosítani  a  szolgáltatást,  így  a  képviselő-testület  azt  egyhangúlag
elfogadta,  és  a  szerződés  2015.  december  31.  napjáig  történő
meghosszabbítása mellett döntött.

12.)Kelet-Balatoni  Térség  Önkormányzati  Társulása  Társulási
Megállapodásának módosítása
Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása azért vált szükségessé, mert az tartalmazza az önkormányzatok
képviseletére  jogosult  polgármesterek  nevét,  és  a  2014.  október  12-i
önkormányzati  választásokon  a  választók  egy  településen  új  jelöltnek
szavaztak  bizalmat.  Módosításra  került  továbbá  a  megállapodásban
feltüntetett Balatonfűzfő Város lakosságszáma is. A módosítást a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta. 

13.)Balatonalmádi  Szociális  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosítása
A Társulási Megállapodás módosítása szintén azért vált szükségessé, mert
tartalmazza  az  önkormányzatok  képviseletére  jogosult  polgármesterek
nevét, és a 2014. október 12-i önkormányzati választásokat követően egy
tagönkormányzat  esetén  polgármester  személyében  változás  történt.  A
módosítást a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 



14.)A balatonalmádi háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére
létrejött megállapodás 2. sz. módosítása
A balatonalmádi  háziorvosi  központi  ügyelet  közös  szervezésére  létrejött
megállapodás módosítását Balatonkenese és Balatonakarattya különválása
indokolja. Balatonakarattya immár önálló településként, önkormányzatként
továbbra is e megállapodás keretében szeretné ellátni a háziorvosi ügyeleti
feladatokat.  Csatlakozásával  az  ellátandó  lakosságszámban  változás  nem
következett  be.  A  megállapodás  módosítását  a  képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta. 

15.)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. 

16.)2015. I. félévi munkaterv elfogadása
A  Képviselő  Testület  elfogadta  a  2015.  évi  I.  féléves  munkatervét.  A
munkaterve szerint a testületi ülések a következő időben lesznek: 
Január 28., február 17., március 17., április 28., május 5. (Közmeghallgatás),
május 19., június 23.

17.)Döntés nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi támogatásáról
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  rendelet  alapján
jövedelem  vizsgálat  nélkül  nyugdíjasok  részére  5.000,-  Ft/fő,
nagycsaládosok  részére  gyerekenként  2.500,-  Ft  /gyermek  összegű
támogatást fizet ki.

18.)Döntés  az Önkormányzat  által  a  lakosságnak biztosított  2015.
évi csatornadíj támogatás mértékéről
A csatornarendszerre történő rákötés ösztönzésére 2004. évben csatornadíj
támogatás a került bevezetésre. A településen jelenleg már 90 % feletti a
bekötési arány, ezért tekintettel a csökkenő önkormányzati bevételekre, a
csatornadíj támogatás összegét 2015. december 31. napjáig 25 Ft/m3+ÁFA
összegben határozta meg egyhangúlag a képviselő-testület.

19.)Döntés  az  Önkormányzat  által  2015.  I.  negyedévében  a
lakosságnak biztosított szemétszállítási díj támogatásról
Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta támogatást nyújt a lakosság
szemétszállítási költségeihez. A prognózis, illetve az elmúlt évek tapasztalatai
alapján  az  önkormányzat  bevételei  folyamatosan  csökkennek,  ezért  a
képviselő-testület  egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy  jelenleg  az  óvatos
tervezés elvét alapul véve, csak az első negyedévre kerüljön megállapításra a



támogatás mértéke, és a bevételek alakulása alapján negyedévente döntsön a
testület a támogatás további folyósításáról, illetve annak mértékéről.

Képviselő  testület  egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy  a
Királyszentistván Községben állandó lakóhellyel rendelkező polgárok 2015.
I.  negyedévi  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
járulékokkal együtt mintegy 3.100.000,- Ft – ot fordított. 

20.)Monográfia árának megállapítása
Képviselő-testület  egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy  engedélyezi
Királyszentistván  Története  című  monográfia  megmaradt  példányainak
önköltségi  áron,  bruttó  2.780,-  Ft-ért  történő  értékesítését  a  könyv  iránt
érdeklődők  részére.  Az  értékesítéssel  kapcsolatos  ügyintézés  az
Önkormányzatnál történik, ügyfélfogadási időben. 

21.)A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub kérelmének megtárgyalása
A  Királyszentistváni  Nyugdíjas  Klub  azzal  a  kéréssel  fordult
Önkormányzatunkhoz,  hogy  támogatást  nyújtson  évbúcsúztató
rendezvényükhöz.  Képviselő-testület  egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy  a
közművelődési  kormányzati  funkcióból  20.000,-  Ft  támogatást  biztosít  a
kérelmező szervezetnek.

22.)Öböl-TV kérelmének megtárgyalása
Képviselő-testület  megtárgyalta  az  Öböl-TV  támogatási  kérelmét,  és
egyhangúlag úgy határozott, hogy 2015. évre is támogatási szerződést köt
az ÖBÖL-TV-vel, de a támogatási összegről a költségvetés tárgyalásakor fog
dönteni.  Képviselő-testület  kérte a kérelmezőt,  hogy a támogatási  összeg
nyújtásával egyidejűleg készítse el nyilatkozatát, hogy a támogatási összeg
milyen  és  mennyi  megjelenést  tud  biztosítani  műsorában  a  település
részére.
.
23.)A  13/2012.  (III.21.)  önkormányzati  határozat  visszavonása  a
csatlakozásról
Jogszabályi változások miatt a képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott,
hogy a 13/2012. (III.21.) KKt. határozatát visszavonja, mivel a változásokat
követően a Bakonykarszt Zrt. vált jogosulttá a közműfejlesztési hozzájárulás
kivetésére és beszedésére, melyet a kérelmező megfizetett a Bakonykarszt
Zrt. felé.

24.)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. 2014/2015-ös tanév második
féléve,  illetve  a  2015/2016-os  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
hét  pályázat  érkezett.  A  Képviselő  Testület  a  Kulturális  és  Szociális
Bizottság javaslatára, mind a hét pályázatot elfogadta és támogatja. Így egy
tanuló  5.000,-  Ft/fő  összeget  kap.  A  Testület  a  pályázók  között  rangsort
állított fel 1 – 7-ig. 

Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület. 

2014. december 18-án Rendkívüli Testületi ülést tartott
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Napirendi pontok 
1) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 12/2013.

(X.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
2) Vegyes ügyek

1.)A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
12/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
Az előző képviselő-testület ciklusprogramjában szerepelt jelentős történelmi
örökségünk,  a  református  templom  felújítása.  A  Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiírt, 100 %-os támogatási intenzitású pályázat lehetőséget
biztosított a felújítás anyagi finanszírozására. A pályázaton történő induláshoz
az  előkészületek megtörténtek,  ám  a  Királyszentistváni  Református
Egyházközség  jelezte,  hogy  szeretnének  indulni  a  pályázaton,  így  az
Önkormányzat  visszalépett  az  egyház  javára.  Az  Egyházközség  pályázata
pozitív  elbírálásban  részesült,  ám  a  pályázat  utófinanszírozású.  A
Királyszentistváni Református Egyházközség fentiek miatt kérelemmel fordult
az Önkormányzathoz, melyben kérte, hogy a felújítás költségeit a képviselő-
testület  előlegezze  meg  részükre. Képviselő-testület  akkor  határozatában
foglaltak szerint a kérelemnek helyt adott, és megfelelő előkészületek után
a  megállapodást  megkötötte  a  Királyszentistváni  Református
Egyházközösséggel.  A  támogatási  szerződés  jelzálogjog  alapítással
(Királyszentistván,  Fő  u.  52.)  került  megkötésre,  hogy  a  szerződésben
szereplő 12.934.016,-  Ft  visszatérülése  minden eshetőség bekövetkeztére
biztosítva  legyen.  A  szerződési  feltételek  szerint  egy  számla  került
benyújtásra a testületi ülés napjáig, 4.676.680,- Ft értékben. A megkötött
szerződés  alapján  az  Egyháznak  el  kell  számolnia  az  igénybevett
összegekkel  2014.  december  31.  napjáig.  Mivel  Önkormányzatunk  nem
kapott  semmiféle  jelzést  az  Egyháztól,  illetve  a  templom  felújítási
munkálatai  sem fejeződtek  még be,  így  írásban hívtuk  fel  Bikádi  László
lelkész úr figyelmét a szerződésben foglaltakra, miszerint a megelőlegezett
összeggel  Önkormányzatunk felé  még ez  évben el  kell  számolnia.  Bikádi
László  úr  válaszlevelében  úgy  tájékoztatta  Önkormányzatunkat,  hogy  2014.
december 15. napjáig a felújítási munkálatok befejeződnek, és ezzel egy időben
a  vállalkozó  is  benyújtja  végszámláját,  majd  ezt  követően  folyó  hó  utolsó
munkanapjáig a kifizetési kérelmet az MVH felé be fogják nyújtani. A fentiek
alapján  azzal  a  kéréssel  fordult  Önkormányzatunkhoz,  hogy  dönteni
szíveskedjen  a  támogatási  szerződés  meghosszabbításáról.  A  kérést
követően az önkormányzat által megbízott jogász elkészítette a módosítás
tervezetét,  mely alapján az elszámolási határidő 2015. április 30. napjára
módosul, amelyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.



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  egy  kérelmezőnek  5.000,-  Ft
átmeneti  segély  természetben  történő  kifizetésről,  két  kérelmezőnek
összesen 20.000,-  Ft  átmeneti  segély  kifizetéséről  határozott,  továbbá
egy kérelmező részére méltányossági közgyógyellátást állapított meg. 

2.) A Királyszentistván Község Képviselő-testület  13/2014. (II. 6.) Kkt.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  10  főt  10-10.000,-  Ft
támogatásban részesített 2014. november 30-ig.

Más Hírek:
1.) Tájékoztatom  a  község  lakosságát,  hogy  Önkormányzatunk  a  téli

közfoglalkoztatási  pályázat keretén belül  2 főt  alkalmaz.  A támogatás
intenzitása 100 %-os, így a közfoglalkoztatási bérek, és azok járulékai
nem terhelik az Önkormányzatunk költségvetés kiadási oldalát. 

2.) Önkormányzatunk  –  hagyományteremtő  céllal  –  idén  már  sokadik
alkalommal  rendezi  meg  a  Falu  Karácsonya  c.  programját,  ahol
felállítjuk és közösen feldíszítjük a Falu Karácsonyfáját 2014. december
20-án  15.00  órakor  a  Faluház,  Színházteremben,  melyre  minden
érdeklődőt  szeretettel  várunk  és  az  azt  követő  batyus  vendéglátásra.
Kérünk mindenkit, hogy a maga készítette dísszel járuljon hozzá a közös
karácsonyfa feldíszítéséhez. 

3.) Fájdalommal  búcsúzunk  2  elhunyt  királyszentistváni  lakosunktól.
Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak. 

4.) Tájékoztatom  az  érdeklődőket,  hogy  a  részletes  jegyzőkönyvek  az
Önkormányzatnál 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, 2014. december 19.

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 
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