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1.) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 
Litéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 56.720 eFt-ban került meghatározásra. A közös 
hivatalok finanszírozásával kapcsolatos jogszabály alapján 2016. évben Királyszentistván 5.113 eFt-
tal járul hozzá a közös hivatal működtetéséhez.  
A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta.  
  
2.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása 
A költségvetés a már egyhangúlag elfogadott koncepcióra épült.  
A bevételek tekintetében a kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújtott állami támogatás mértéke – 
a 2013. évtől bevezetett beszámításos rendszer alapján mintegy 1.384.080,- Ft, ami az előző évek 
támogatásának töredéke. Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, az előirányzott helyi adókból 
beszedhető összeg óvatos tervezést követően került beépítésre.  A költségvetésből kitűnik, hogy 
bevételek évről-évre csökkenő tendenciát mutatnak, így a kiadási oldal IGEN jelentős 
megszorításokkal készült el. A megszorítások a költségvetés minden részére kiterjedtek, így érintik 
a jogi személyiséggel rendelkező- (pl.: Öböl TV), az egyházi- és civil szervezetek támogatását, az 
önkormányzat kulturális rendezvényeit, továbbá a szociális rendelet módosítását, azt követően a 
szociális ellátások kiadásait is. (A kiadások tekintetében a bázisév, 2014. év februárjában 
elfogadotthoz viszonyítva több mint 20.000.000,- Ft csökkenés tapasztalható.) 
A költségvetésbe külön nem került beépítésre a (Nyitracsehi) testvér-települési találkozó (a logisztikai 
feladatokat az 2016. és 2017. évben Vilonya Község Önkormányzata látja el) valamint a Szent Király 
Szövetségi találkozó költségei, ezen költségek felmerülésekor a képviselő-testület az önkormányzat 
pénzügyi helyzetét figyelembe véve később és külön dönt. A képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta Királyszentistván Község Önkormányzat 2016. évi költségvetését, melyek főbb számai a 
következők:  

- Működési kiadások összesen:  53.979 eFt 
 Ebből: 

- személyi jellegű kiadások: 15.121 eFt 
- munkaadókat terhelő járulékok:  4.234 eFt 
- dologi és egyéb folyó kiadások:  16.283 eFt  
- támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül  

(pl.: Litéri Közös Önkormányzati Hivatal  támogatása 5.113 eFt): 9.603 eFt 
- egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások):  5.538 eFt 
- pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:  200 eFt 
- általános cél/tartalék: 3.000 eFt 

 
 



- Felújítási és felhalmozási kiadások (beruházásokra) összesen:  5.727 eFt  
- Felhalmozási célú támogatás:  1.285 eFt 

 
Az Önkormányzat a 2016.-2019. évekre vonatkozó, középtávú gazdasági tervének megalkotására a 
gazdasági stabilitási program miatt került sor, mely a jelenlegi gazdasági helyzet figyelembe vételével 
került megtervezésre.  A képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa az önkormányzat 
működőképességét, a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges gazdasági-
pénzügyi alapokat megteremtse és a feladatokat a takarékosság és a hatékonyság elveinek 
figyelembevételével lássa el. Az önkormányzat a saját bevételek csökkenésére a működési kiadások és 
az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások jelentős csökkentésével reagál. A tárgyévet követő években 
a felhalmozási kiadások az előző évek költségvetési maradványából kerülnek finanszírozásra, mely a 
jövőben is rendkívül óvatos tervezést igényel a képviselő-testület részéről.   
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat középtávú gazdasági tervét.  
 
3.) A könyvtár és a közösségi színtér nyitva tartásának módosítása 
A képviselő-testület 2015. májusi testületi ülésén döntött a könyvtár és a közösségi színtér nyitva 
tartási idejéről. A 2016. évi személyi változások miatt vált esedékessé a nyitva tartás felülvizsgálata, 
hogy az átszervezett feladatellátásnak és a már folyamatban levő programoknak és foglalkozásoknak 
jobban megfeleljen. A tavalyi évben négy órás foglalkoztatás keretében biztosította 
Önkormányzatunk a könyvtár és a közösségi színtér nyitva tartását, a könyvtár heti 9 órában, a 
közösségi színtér heti 10 órában volt nyitva, míg 1 órában az adminisztratív feladatokat látta el a 
dolgozónk. A 2016. évben ezt a feladatot Diószegi Imola látja el, aki 6 órás közalkalmazotti 
jogviszonyban dolgozik Önkormányzatunknál. Az egyeztetéseket követően az önkormányzati 
dolgozó szintén 9 órában tartja nyitva a könyvtárat, 10 órában a közösségi színteret, 1 órában az 
adminisztratív feladatokat látja el, míg a fennmaradó heti 10 órában a faluházgondnoki munkakörből 
adódóan a kulturális programok (férfinap, gyerekkirándulás, nemzeti ünnepek műsora, stb.) 
szervezését és egyéb, a Faluház működtetésével kapcsolatos feladatokat végzi el. 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Könyvtár és a Közösségi tér nyitva tartásának idejét, 
mely kifüggesztésre került a Faluház bejárati ajtaján. 
 
4.) Az Önkormányzat közművelődési rendeletének megtárgyalása 
Az Önkormányzat közművelődési rendelete 2000-ben került elfogadásra, így időszerűvé vált annak 
felülvizsgálata, és a jogszabályi változásokhoz történő igazítása. A rendelet legfontosabb célja, hogy a 
törvényben előírt alapelveket és általános célkitűzéseket az adott település konkrét viszonyaira 
alkalmazza. A rendelet ennek megfelelően tartalmazza a közművelődési célokat, a vállalt feladatokat, 
a megvalósuláshoz szükséges eszközöket és intézményeket, továbbá a finanszírozás módját is, melyet 
a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
A Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó díj módosítási kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz. Kérelmében 
előadta, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötését megelőzően a rendelkezésre bocsájtott adatok, 
és a ténylegesen igénybe vett szolgáltatási adatok közt jelentős eltérés mutatkozott. Módosítási 
kérelme alapján a szolgáltatási díj a jövőben is kéttényezős, mely alapdíjból és ürítési díjból áll. A 
módosítást követően így a díjkalkuláció sokkal igazságosabb és hatékonyabb lenne.  
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a szolgáltató által a 2016. évre javasolt módosítások 
beépítését az önkormányzati rendeletbe.   
 
6.) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 
A módosítással a rendeletből törlésre került a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás fogalma, 
illetve pontosításra került a szemétszállítási díjtámogatás, illetve a tanévkezdési támogatás feltétele is.  
A módosított rendeletet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 



7.) Az Önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés szakmai programjának 
megtárgyalása 
Önkormányzatunk 2012. évben döntött arról, hogy önállóan biztosítja a szociális étkeztetést. Az 
engedély megszerzéséhez önkormányzatunknak szakmai tervet kellett készítenie, mely tartalmazza a 
célokat, feladatokat, az ellátandó célcsoport főbb mutatóit, az ellátás módját, igénylésének feltételeit, 
nyomtatványait, ellátott jogi képviselő nevét, elérhetőségét stb. 
A szociális étkeztetés biztosításához készült szakmai program aktualizált példányát a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta.  
 
8.) A balatonalmádi kistérségi központi orvosi ügyelet részére gépjármű vásárláshoz történő 
hozzájárulás megtárgyalása 
A közösen szervezett balatonalmádi kistérségi központi orvosi ügyelet szolgáltatója, a Balatonalmádi 
Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója azzal a kéréssel 
fordult a gesztor önkormányzathoz, hogy a 8. éves ügyeleti autót lehetőleg 2016. I. negyedévében az 
ügyeletet fenntartó önkormányzatok cseréljék le. Az autó jelentősen elhasználódott, több mint 
160.000 km-t futott, a gépkocsi karbantartási és javítási költségei tetemes összeget rónak fel. Az 
egyre szaporodó s már nem gazdaságos javítási költségek és biztonságos feladatellátás új autó 
beszerzését indokolja. Az új autó megvételéhez a tervezet szerint lakosságszám arányosan járulnának 
hozzá az ellátási terület önkormányzatai, miszerint Királyszentistván Község Önkormányzatának 
83.618,- Ft-tal szükséges a vásárláshoz hozzájárulni. 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a kérelmet.  
 
9.) A Szent Király Szövetség találkozójára pénzügyi fedezet biztosítása 
2016. augusztus hónapban a Szent Király Szövetség soron következő találkozója Erdélyben, 
Csikszentkirályon kerül megrendezésre. Az idei évben a rendező település – a szűkös anyagi helyzete 
miatt – kizárólag a képviselő testület tagjait és az előző ciklusok polgármestereit és kísérőit várja a 
rendezvényre. Királyszentistván Község Önkormányzata alapító tagja a Szent Király Szövetségnek, 
ezért a képviselő-testület a meghívást 4 igen szavazattal és 1 nem szavazat ellenében elfogadta. A 
költségek fedezésére (utazás, ajándék) a 2016. évi költségvetés fedezetet biztosít.   
 
10.) A Polgármester 2016. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a képviselő-testületnek minden év február 28. 
napjáig jóvá kell hagynia a polgármester szabadságának ütemezését.  
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Kőszegi Ilona polgármester 2016. évre vonatkozó 
szabadságolási ütemtervét. 
 
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.  
 
Más Hírek: 
1.) Köszöntjük településünk három kis újszülöttjét, név szerint Glück Emilit, Bóka Kevint és 

Áhlich Tamarát. Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az újszülött babáknak és szüleiknek!  
2.) Megbeszélést tartottunk a Nőnap megrendezéséről. (március 5-én, 19.00-kor) A falu lakosai 

nagy lelkesedéssel készülnek a királyszentistváni hölgyek köszöntésére, továbbá szívesen 
fogadjuk a rendezvény még színvonalasabb lebonyolítása érdekében a tombolatárgy 
felajánlásokat is.  
Tájékoztatom, továbbá a tisztelt érdeklődőket, hogy a rendezvényre a belépőjegy a hölgyek 
számára 1.500,- Ft, mely a vacsorát, a műsort és a párja belépőjét is tartalmazza, továbbá 
azoknak, akik nem kívánnak részt venni a vacsorán és a műsoron, a belépőjegy személyenként 
1.000,- Ft-ba kerül. 

3.) Tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség által 
működtetett, a Királyszentistváni Falugondnoki Szolgálat képviseletében, Baranyai Zsolt 
falugondnok lakossági tájékoztatót tart 2016. március 22. napján 17.00 óra a Faluház Aulájában. 
Tisztelettel várunk minden olyan érdeklődőt, királyszentistváni állampolgárt, aki a település 
érdekében, a falugondnoki szolgálat megerősítésére, érdemi észrevételt, javaslatot tud tenni.  

4.) Tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági 
fórumot tart 2016. március 22. napján 17 óra 30 perckor kor 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, 2016. február 19.          
 
 
 
 

 
      Királyszentistván Község Önkormányzata  

Királyszentistván Község Polgármestere  


