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1.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 1. számú módosítása
Az  Önkormányzat  2015.  évi  költségvetésének  1.  sz.  módosítását  a  testületi  határozatok,  a
kamatbevételek  valamint  az  időarányosan  kedvezően  alakuló  önkormányzati  bevételek  és
könyveléstechnikai műveletek tették szükségessé, így az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszege
75.237 eFt-ra módosult, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

2)Beszámoló a 2014.  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 2014. 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
egyhangúlag elfogadta.

3.) Beszámoló a 2014. 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 2014. december 31-i
adatok szerint 505 fő, ebből a 0-18 éves korúak száma 98 fő, a 19-40 éves korúk száma 183 fő, a 41-
65 éves korúak száma 175 fő, a 66 év felettiek száma 49 fő. A községben élő nagycsaládosok száma
11,  s  ezekben  a  családokban  összesen  33  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 16 gyermek
járt óvodába, 36 fő általános-, valamint 23 fő középiskolába. Az egyetemisták, főiskolások száma 10
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  2014.  augusztus  1-én  6
gyermek, november 1-én pedig 5 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
Azon  gyermekek,  akik  részére  2014.  évben  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  került
megállapításra  5  családban  nevelkednek.  Az  öt  családból  3  családban  1  gyermeket  nevelnek,  1
családban  2  gyermeket  nevelnek  az  egyedülálló  anyák,  1  családban  3  gyermeket.  Rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezmény  jogcím  alatt  2014.  évben  63.800,-  Ft  került  kifizetésre  Erzsébet
utalvány formájában. 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  876.000,-  Ft  került
kifizetésre.  Ezen felül  a  felsőoktatásban  tanulók  részére  2014.  évben  három alkalommal  10.000
Ft/fő/alkalom  összegű  támogatás  került  kifizetésre,  összesen  320.000,-  Ft  értékben,  mellyel
tankönyv, utazási  ill.  szállásköltségeikhez  járult  hozzá  az  Önkormányzatunk.  Az elmúlt  évben is
beléptünk a Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Pályázatrendszerbe,  melynek keretében 10 fő részére
január és augusztus hónapban 250.000-250.000 Ft, összesen 500.000,- 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. 2014. évben gyermekenként 2.500,- Ft
volt  a  támogatás  mértéke,  33  gyermeket  összesen  82.500,-  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 különös  gondot
fordított  és fordít a jövőben is arra,  hogy  a gyermekek és szociálisan rászorulók támogatására a
megfelelő anyagi forrásrendelkezésre álljon. 
Képviselő-estület  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló  beszámolót
egyhangúlag elfogadta.

4.)A Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosítása
A módosításokra  a  megváltozott  jogszabályok  értelmében a kormányzati  funkciók  szerepeltetése
miatt került sor, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

5.)Beszámoló a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 2014. évi királyszentistváni tevékenységéről,
döntés a könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely nyitva tartási idejéről
Képviselő-testület megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 2014. évi
tevékenységéről készült beszámolót, egyhangúlag döntött továbbá a Könyvtár és a Közösségi tér
nyitva tartásának idejéről is, mely kifüggesztésre került  a Faluház bejárati ajtaján.  

6.)A  Királyszentistváni  Római  Katolikus  Egyházközség  támogatási  kérelmének
megtárgyalása
A Római Katolikus Egyház a településen működő egyházközösség munkájához pénzbeli támogatást
kért  az  Önkormányzatunktól.  Képviselő-testület  egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy  40.000,-  Ft



összeggel támogatja a Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia Királyszentistváni Egyházközség (Fília)
működését.

7.) Lakossági kérelem megtárgyalása
A képviselő-testület  megtárgyalta Kőszegi Ilona királyszentistváni  lakos kérelmét,  mely szerint  az
ingatlanuk mellett található, a közúttól meg nem közelíthető önkormányzati területet, mint művelési
ágból kivett területet megvásárolná. Az elkészített igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői vélemény
szerint az ingatlan megállapított értéke 139.000,- Ft. 
Képviselő-testület  négy  igen  szavazattal  úgy  döntött,  hogy  a  szóban  forgó  22  hrsz-ú  ingatlant
150.000,- Ft- összegért értékesíti kérelmezőnek.

8.) Általános jogi képviseletre beérkezett árajánlat megtárgyalása
Önkormányzatunkat átalánydíjas megbízási szerződés megkötésének lehetőségével kereste meg az
eddig eseti megbízással tevékenykedő jogi szakértő. 
Képviselő-testület megtárgyalta, és egyhangúlag elutasította az átalánydíjas jogi tanácsadói megbízási
szerződés megkötésére tett javaslatot, és úgy határozott, hogy szükség esetén a jogi tanácsadást eseti
megbízási szerződések alapján veszi igénybe.  

9) A 143/1 és 59/1 hrsz-ú járdák felújításával kapcsolatos döntések megtárgyalása
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és
az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről  szóló  törvény  szerinti  Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatása céljából kiírt pályázat  b) belterületi utak,  járdák, hidak felújítása pályázati alcélra
pályázatot  nyújt  be  a  Királyszentistván,  143/1  hrsz-on  található  (Fő  utcai)  járda  felújítás
megvalósításához. A pályázati kiírás alapján nyertes pályázat esetén a támogatás mértéke 65 %, a
pályázat  megvalósításához  szükséges  35  %  önerő,  az  önkormányzatunk  költségvetés
tartalékkeretéből biztosított. 
A  Fő  utcai  járda  felújítására  beérkezett  árajánlatokat  megtárgyalta  -  a  pályázat  benyújtásának
feltételét, és egyhangúlag úgy határozott, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Vödröskút Kft-t
bízza meg a kivitelezési munkákkal, az árajánlatában szereplő 11.685.726,- Ft + ÁFA összegért.
A képviselő-testület csak abban az esetben rendeli  meg a munka elvégzését,  és köt szerződést a
kiválasztott kivitelezővel, amennyiben a belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra benyújtandó
pályázata pozitív elbírálásban részesül.
Egyhangúlag döntött  továbbá a  Királyszentistván,  59/1 hrsz-on található  (Bolttól  a  Dózsa utcai
kanyarig  tejedő járdaszakasz,  mint  Kossuth utcai  járdaszakasz)  járda felújításával  kapcsolatban is,
amennyiben  a  Fő  utcai  járda  pályázata  pozitív  elbírálásban  részesül.  Az  érintett  járdaszakasz
felújításának költségei az önkormányzatunk költségvetés tartalékkeretéből biztosított. 
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Vödröskút
Kft-t bízza meg a kivitelezési munkákkal, az árajánlatában szereplő 2.422.481,- Ft + ÁFA összegért.

10)Döntés tanévkezdési támogatás biztosításáról
Önkormányzatunk mindig fontosnak tartotta,  hogy a gyerekek tanuljanak,  s mivel  a tanévkezdés
minden évben jelentős terheket ró a családokra, ezért e terhek enyhítéséhez Önkormányzatunk a
lehetőségeihez mérten évek óta igyekszik hozzájárulni. 
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2015. évi szociális segélykeret terhére 10.000
Ft/fő  tanévkezdéshez  kapcsolódó  települési  támogatásban  részesíti  a  határozathozatal  napján  a
községben  életvitelszerűen  élő  és  állandó  lakóhellyel  rendelkező,  2015.  december  31-ig  a  3.
életévüket  betöltő  óvodásokat,  illetve  a  nappali  tagozaton  tanulmányokat  folytató  tanulókat
(általános, középiskolai és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat). 
A kérelmek 2015. július 29-30-a között nyújthatók be. A kifizetés időpontja 2015. augusztus 13-a. 
A képviselő-testület egyhangúlag döntött a pótkifizetés időpontjáról is, a következők szerint:
A  pótkifizetésre  a  kérelmek  2015.  szeptember  23-24-e  között  nyújthatók  be,  melynek  kifizetés
időpontja 2015. október 1. napja.
Felhívom az érintettek figyelmét a felhívásban szereplő időpontok betartására valamint a
kifizetés feltételeire is. A 2015. szeptember 24. napja után érkező kérelmek egyedileg sem kerülnek



befogadásra, továbbá a felhívásban szereplő feltételek nem teljesülése esetén a kérelmek elutasításra
kerülnek.

Más Hírek:
1.) Királyszentistván  Község  Önkormányzata  nevében  ezúton  szeretném  megköszönni  az

önkormányzati  rendezvényeken  (Hulladékgyűjtési  akció,  Férfinap,  Gyereknap)  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 rendezvények még színvonalasabb megtartásához. 

2.) Királyszentistván  község  Önkormányzata  gyermekkirándulást  (túrázást)  szervez  2015.  június
21-én. Királyszentistván-Veszprém (vasútállomás) – Porva – séta Vinyére majd hazaindulás a
Leader Parkba (szalonnasütésre). 

3.) Tájékoztatom a tisztelt  lakókat, hogy a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. elektronikai
hulladékgyűjtési  akciót  szervez  2015.  június  20.  napján.  Nem vesznek  át  bútort,  háztartási
hulladékot, építési törmeléket csak elektromos árammal működtetett, rossz elektronikai gépeket.
A begyűjtő autók csak egyszer mennek végig az utcákon. Tisztelettel kérem a lakókat a fentiek
betartására. 

4.) Tájékoztatom  a  tisztelt  lakókat,  hogy  a  Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  közbiztonsági
fórumot  tart  2015.  június  24.  napján  17.00 órakor  a  Faluház  Aulájában.  Tisztelettel  várunk
minden  olyan  érdeklődőt,  királyszentistváni  állampolgárt,  aki  a  település  érdekében,  a
közbiztonság megerősítésére, érdemi észrevételt, javaslatot tud tenni. 

5.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban megtekinthetők,
vagy honlapunkon elolvashatók. 

Királyszentistván, 2015. június 11.        

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


