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1.) A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának
megtárgyalása
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság minden évben beszámol Királyszentistván
község közbiztonságának alakulásáról. 2014. január 1. és 2014. december 31-e közötti
időszakra vonatkozóan készítette el településünk közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját.
Beszámoló rövid ismertetése:
Királyszentistván község területén 2014. évben 2 vagyon elleni bűncselekmény
történt. Királyszentistván közigazgatási területén a múlt évben a közlekedési balesetek
száma 4, ezen balesetek közül 3 vadak miatt következett be. A balesetekben sérülés
nem történt.
Királyszentistván község közbiztonsági helyzete stabil, 2014. évben is
szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes volt. A közterületeken és nyilvános
helyeken a közbiztonsági szempontból indokolt rendőri jelenlétet és ezen keresztül a
közrend fenntartását az egyenruhás állomány az elvárásoknak megfelelő színvonalon
biztosította. A közterületi szolgálatot ellátó állomány az állampolgári
bejelentésekre minden esetben haladéktalanul reagált, a szükséges és
elsődleges intézkedéseket végrehajtotta. A Balatonalmádi Rendőrkapitány úr a
beszámolón keresztül megköszönte a Királyszentistváni Polgárőr Egyesület által
nyújtott segítséget, az önzetlen és kitartó éjszakai járőrszolgálatok teljesítését.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta és további jó munkát kívánt
az állománynak.

2.) Bűnmegelőzési- és közbiztonsági koncepció elfogadása
Királyszentistván 2013. július 1. napjától nem rendelkezik érvényes bűnmegelőzési- és
közbiztonsági koncepcióval. A jogszabályi változások következtében a pályázatok
benyújtásának egyik fő feltétele, hogy a pályázó önkormányzat rendelkezzen az
illetékes rendőrkapitányság által is elfogadott bűnmegelőzési- és közbiztonsági
koncepcióval. A koncepció tartalmazza a megelőző öt év bűnügyi statisztikáját, mely
alapján elmondható, hogy Királyszentistvánon a közbiztonság nagyon jó.

A képviselő-testület a község bűnmegelőzési- és közbiztonsági koncepcióját
egyhangúlag elfogadta.

3.) Beszámoló a Kulturális és Szociális Bizottság 2014. évi tevékenységéről
A Bizottság 2014. évi munkáját a szociális törvény és a helyi rendelet alapján végezte.
Önkormányzatunk 2014. évben önkormányzati segélyre, támogatásra 22 főnek
320.000 Ft-ot, átmeneti önkormányzati támogatásra - felsőfokú tanintézményben,
nappali tagozaton tanulók támogatásra 11 főnek 320.000 Ft-ot utaltunk ki.
Méltányossági közgyógyellátás esetében a megállapított éves gyógyító költség és eseti
keret 30 %-a, azaz 41.220,- Ft terhelte az Önkormányzatot. Méltányos ápolási díjra
2014. évben (1 fő) 239.000,- Ft került kifizetésre.
Királyszentistván Község Önkormányzatának munkája egy szociálisan érzékeny, és a
rászorulókon segíteni akaró és segíteni tudó önkormányzati tevékenységet tükröz. Az
egyre nehezedő gazdasági helyzetben igen nagy kihívást jelent Önkormányzatunknak,
hogy a támogatások mértékét a következő években is szinten tudja tartani, és a
rászorulókat segíteni tudja.
A Bizottság a Képviselő Testület által elfogadott kulturális munkaterv szerint
dolgozott, és a költségvetésben meghatározott összegekkel szervezte és támogatta a
már hagyományos rendezvények és különböző egyéb kulturális és sport
programok színvonalas lebonyolítását, melyekre közel 5.000 eFt került
felhasználásra. A Képviselő-testület valamint a Kulturális és Szociális Bizottság a
megszervezett programjaival az elmúlt évben minden korosztályt próbált megszólítani,
és egy összetartó közösséget formálni.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Önkormányzatunk az Aqua Start Kft-vel kötött az elmúlt időszakban közszolgáltatási
szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, és
ártalmatlanító helyre történő szállítására, mely szerződést az Aqua Start Kft. –a
vállalkozásra nehezedő terhek miatt – felmondta, ezért vált szükségessé új
közszolgáltató megbízása, és a rendelet módosítása.
A háztartási szippantott szennyvíz (közüzemi csatornahálózatba nem vezetett
szennyvíz) a DRV Balatonfűzfői telephelyén kerül majd elhelyezésre, míg a
közszolgáltatással a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. –t bízza meg
Önkormányzatunk. A rendelet értelmében az érintett ingatlantulajdonosoknak (5 db)
kötelességük a szennyvíz elszállítására és ártalmatlanítására a közszolgáltatást igénybe
venni. Az igénybevett szolgáltatás díja a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét
csökkentő tételként elszámolható.
Képviselő testület egyhangúlag elfogadta a közszolgáltató személyét és az általa adott
közszolgáltatási díjat, majd 2015. április 1. napjával a rendeletet elfogadta és hatályba
helyezte.
5.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Az SZMSZ módosítása egyrészt a bizottsági és polgármesteri hatásköri változások,
másrészt az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti

besorolásának megjelenítése miatt vált szükségessé, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.

6.) Az Önkormányzat ciklusprogramjának elfogadása
Önkormányzatunk választási ciklusra vonatkozó ciklusprogramjának alapvető feladata
a községi intézményhálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetésének
biztosítása, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható
feladatok minél szélesebb körű ellátása, a korábbi évekhez hasonló racionális
gazdálkodás biztosítása mellett.
Önkormányzatunknak fő célkitűzése a fejlesztés és közösségépítés, melyekhez
megfelelő cselekvési programot kell minden évben kidolgoznia, és ehhez fel kell tárnia
a község lehetőségeit, valamint a helyi adottságokat és erőforrásokat a további
fejlődés, felemelkedés érdekében. Folyamatos együttműködést kell kialakítania
Önkormányzatunknak a vállalkozásokkal, a civil szervezetekkel és az egyházakkal.
Fejlesztési cselekvési program:

a szabadidő kulturált eltöltése érdekében kondi és fitness pont kiépítése a Szent
István Parkban

a Szent István Park előtti önkormányzati terület térkövezése az új községképhez
illesztve

a Fő utcai járda felújítása és akadálymentesítése

a
Faluház
Rózsadomb
utcai bejáratának
(színháztermi
bejárat)
akadálymentesítése

a Színházterem karzatának ajtóval történő ellátása

szakemberek bevonásával a település teljes belterületi árvízvédelmének
megoldása. A Dózsa utca árvízvédelmének érdekében a Bendola-patak
medrének teljes takarítása.

a Leader Kultúrpark csapadékvíz elvezetésének megoldása

a községgazdálkodás eszközparkjának fejlesztése

Deák Ferenc utcában vízelvezető rács kialakítása és a szennyvíz-átemelő szivattyú
cseréje (a tulajdonközösségi arányoknak megfelelő finanszírozással)

a szomszédos településekkel együttműködve falugondnoki szolgálat
megszervezése

a község településszerkezeti tervének felülvizsgálata és jogszabályokhoz igazítása

Ravatalozó vizesblokkal történő ellátása tulajdonviszonyok rendezését követően

a közbiztonság javítása és a vagyonbiztonság erősítése érdekében a térfigyelő
kamerák nyújtotta lehetőségek bővítése

a település arculatának javítása érdekében szorgalmazni kell a porták szebbé
tételét, és folytatni kell a virágosítást, közterületeink fásításával, pihenőpadok és
kerékpártárolók kihelyezésével, valamint az „Ültess egy fát!” mozgalom
elindításával

a kultúra területén a szokásos rendezvényeink fenntartása, melynél kiemelkedő
hangsúlyt kap augusztus 20-a megünneplése, továbbá a meglévő hagyományaink
ápolása, valamint a legújabb rendezvényünk (Falu Karácsonya) a Faluházban
történő megtartása

a kulturális helyzet javítása, és a fiatalok bevonása a falu mindennapi életébe (a
fiatalok közösségi terének minél szélesebb biztosításával, programok,
sportfoglalkozások, kiállítások szervezésével, eszközök és játékok beszerzésével)

a testvér-települési kapcsolatunk fenntartása

a szociális területen a lakossági juttatások és támogatások szinten tartása

a lehetőségekhez mérten az egészségügyi ellátás korszerű körülményeknek
megfelelő fejlesztésének biztosítása, és az egészségi állapot javítása érdekében
szűrővizsgálatok szervezése

a 2014-2020-as támogatási időszakban megjelenő pályázati lehetőségek minél
hatékonyabb kihasználása (kerékpárút, alternatív energia, Széchenyi út felújítása)

A településszerkezeti tervnek megfelelően új házhelyek kialakításához területek
vásárlása, és ott megfelelő infrastruktúrával ellátott építési telkek kialakítása
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta 2019-ig az Önkormányzat
ciklusprogramját.


7.)A Szent István Park előtti önkormányzati terület térkövezésére beérkezett
árajánlatok megtárgyalása
Az önkormányzat ciklusprogramjában valamint a 2015. évi fejlesztési tervei között
szereplő Szent István Park előtti önkormányzati terület térkövezésére beérkezett
árajánlatokat a képviselő-testület megtárgyalta és egyhangúlag úgy határozott, hogy a
legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Geo-Bau Nagy Kft.-t (Várpalota) bízza meg a
kivitelezési munkák elvégzésével, 2.501.769,- Ft + ÁFA összegért.
8.)Téli síkosság-mentesítésre és hótolásra beérkezett árajánlatok
megtárgyalása
Az Önkormányzat a gépi hó-eltakarítás és síkosság-mentesítés elvégzésére
megkeresett három vállalkozót, és a beérkezett ajánlatok közül a képviselő-testület egyhangúlag - a legjobb árajánlatot adó Csácsi Tamás egyéni vállalkozót bízza meg a
következő téli szezonra a feladat ellátásával.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.
Más Hírek:
1.) A Szociális és Kulturális Bizottság ezúton megköszöni a március 15-i műsor
résztvevőinek, hogy fellépésükkel segítették, a méltó módon történő
megemlékezést jeles ünnepünkről.
2.) Az Önkormányzatunk és a település férfi lakosai március 7-én rendezték meg a
már hagyományos Nőnapi ünnepséget. Az ünnepség oldott, családias hangulatban
zajlott. Köszönjük a segítők, a tombolatárgy felajánlók önzetlen segítségét.
3.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban
megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2015. március 30.
Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

