2015. június 23-án képviselő-testületi ülést tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet módosítása
2) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet
módosítása
3) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
4) A képviselő-testület 2015. évi II. félévi munkatervének elfogadása
5) Döntés a Királyszentistván I. sz. szennyvízátemelő szivattyúinak cseréjéről
6) A Szent Király Szövetség találkozóján történő részt vétel költségeinek
biztosítása
7) Döntés lakossági szemétszállítási díj támogatásáról
8) Kérelem a köztisztviselői nap támogatására
9) Lakossági kérelem megtárgyalása
10)Vegyes ügyek
1.)Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet módosítása
A tanévkezdéshez kapcsolódó települési támogatás és a karácsonyi ünnepekhez
kapcsolódó települési támogatás rugalmasabb és gyorsabb ügyintézése érdekében
döntési-hatáskör átcsoportosítások kerültek módosításra (képviselő-testületi
hatáskörből, polgármesteri hatáskörbe), melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
2.)A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet
módosítása
Az Önkormányzat szociális rendelete is tartalmazza, hogy mely ügyekben ki jogosult
eljárni, ezért az SZMSZ alapján a hatáskört tartalmazó §-ok itt is módosításra kerültek,
illetve a szociális étkeztetés esetében került megfogalmazásra, hogy a szolgáltatást
kizárólag házhozszállítással biztosítja az Önkormányzat.
A képviselő-testület a módosított rendeletet egyhangúlag elfogadta.
3.)A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 1. sz.
módosítása
A módosításra a februári országgyűlési képviselői választással kapcsolatos kiadások és
bevételek, illetve esküvői szolgáltatással kapcsolatos bevételek és kiadások tették
szükségessé, így a módosított előirányzat 54.079 eFt bevételi és kiadási főösszegben
kerül rögzítésre, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
4.)A képviselő-testület 2015. évi 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
egyhangúlag elfogadott.

A munkaterv szerint a testületi ülések a következő időben lesznek: szeptember 15.,
október 20., november 17., december 8.

5.)Döntés a Királyszentistván I. sz. szennyvízátemelő szivattyúinak cseréjéről
A Bakonykarszt Zrt. jelezte Királyszentistván, Vilonya és Sóly települések
önkormányzatai felé, hogy a Deák Ferenc utca végén található, közös tulajdonban
levő szennyvízátemelő szivattyúk cserére szorulnak. A szolgáltató által benyújtott
árajánlat alapján az új szivattyúk 3.021.200,- Ft + ÁFA összegbe kerülnek, melyek
költségét az elmúlt öt év fogyasztási-igénybevétele alapján arányosítva kell megosztani
az érintett önkormányzatok között.
Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy a Királyszentistván I. számú
szennyvízátemelőbe beépített 2 db szivattyú helyett új szivattyúkat építtet be, továbbá
a beépítés költségéhez 1.012.102,- Ft + ÁFA összeget biztosít (a fogyasztási mátrix
alapján) az önkormányzat költségvetése fejlesztési elképzelései soron, a szivattyú
cserére elkülönített összegből.
6.)A Szent Király Szövetség találkozóján történő részt vétel költségeinek
biztosítása
2015. évben a Szent Király Szövetség soron következő találkozóját a szlovákiai
Királyfiakarcsa település Önkormányzata rendezi meg augusztus 15-16-án.
Királyszentistván Község Önkormányzata alapító tagja a Szent Király Szövetségnek,
ezért a képviselő-testület a meghívást egyhangúlag elfogadta. A költségek fedezésére
(utazás, ajándék) a 2015. évi költségvetés fedezetet biztosít.
7.)Döntés lakossági szemétszállítási díj támogatásáról
A képviselő-testület 2015. március 1-től hatályos szociális rendelet értelmében a
képviselő-testület rendszeres települési támogatásként (állandó lakosai részére) a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez szemétszállítási díj
támogatást nyújt, melynek mindenkori mértékéről az önkormányzat költségvetése,
pénzügyi helyzetének függvényében dönt.
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a támogatás mértékét változatlan
formában, 75 %-os támogatási intenzitással továbbra is biztosítja, 2015. december 31.
napjáig.
8.)Kérelem a Köztisztviselői Nap támogatására
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy
határozott, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal (körjegyzőség) részére a
Köztisztviselői Nap programjaihoz (a köztisztviselői nap alkalmából hagyományos
kirándulás megtartásához) 50.000,- Ft támogatást biztosít.
9.)Lakossági kérelem megtárgyalása
Kőszegi Ilona királyszentistváni lakos, a belterületi 22 hrsz-ú ingatlan vételi
szándékától történő elállással kapcsolatos bejelentését a képviselő-testület négy igen
szavazattal tudomásul vette. A kérelmező indoklásként előadta, hogy annak ellenére,
hogy az önkormányzat képviselő-testülete jogszerű döntést hozott, a vétellel
kapcsolatban mégis támadások érték, és nem szeretné sem az általa képviselt

önkormányzatot, sem saját magát, sem a családját indokolatlan, megalapozatlan és
nem tényszerű véleménynyilvánításoknak kitenni.
Cserna Sándor balatonfűzfői lakos a későbbiekben, írásban szintén vételi szándékot
jelentett be az érintett területre vonatkozóan. Képviselő-testület a kérelmet
megtárgyalta és egyhangúlag úgy határozott, hogy az érintett területet jelenleg nem
kívánja értékesíteni.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.
Más Hírek:
1.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban
megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2015. június 26.

Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

