2017. március 29-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) A Bakonykarszt Zrt. megbízása az Önkormányzati viziközművek tekintetében Gördülő fejlesztési tervek
elkészítésére
2) A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekttel kapcsolatos 19/2017. (II.21.)
KKt. határozat módosítása
3) Döntés Leader pályázat kiegészítő forrás igénybevételéről
4) A buszvárók felújításra beérkezett árajánlatok megtárgyalása
5) Vegyes ügyek

1.) A Bakonykarszt Zrt. megbízása az Önkormányzati viziközművek tekintetében Gördülő fejlesztési
tervek elkészítésére
A viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján Önkormányzatoknak Gördülő Fejlesztési Terv készítését
kötelezte elő. A Bakonykarszt Zrt. mint a területileg illetékes közszolgáltató, felajánlotta szakmai segítségét
fentiek elkészítésében, hiszen az ő szakemberei ismerik legjobban az ellátó rendszereket, illetve azt, hogy
milyen fejlesztések szükségesek a jövőben.
A képviselő-testület egyhangúlag, határozatlan időre felhatalmazta a szolgáltatót a Gördülő Fejlesztési Tervvel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével.

2.) A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekttel kapcsolatos 19/2017.
(II.21.) KKt. határozat módosítása
A képviselő-testület a 2017. februári ülésén a határozatban döntött arról, hogy támogatási kérelmet kíván
benyújtani konzorciumi partnerként Balatonfűzfő Város Önkormányzata vezetésével, Csajág, Küngös és
Papkeszi Önkormányzataival közösen az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt megvalósítására. Ezen határozatában döntött a
testület arról, hogy milyen célokat kíván megvalósítani. A célok között szerepelt többek között a füves
focipálya felújítása is. A pályázaton ilyen célra felhasználható (pályázható) összeg tájékozódást követően,
sajnos nem fedezné a focipálya felújításának költségeit, ezért a képviselő-testület módosította azt, azaz a foci
pálya helyett a Faluház leázott színháztermének és emeleti folyosójának felújítása kerüljön be a pályázati célok
közé.
A képviselő-testület a pályázat célterületének módosítást egyhangúlag elfogadta.

3.) Döntés Leader pályázat kiegészítő forrás igénybevételéről
A Leader HACS által elkészített Helyi Fejlesztési Stratégia Helyi közösségépítő és együttműködési programok
támogatása pályázat támogatási döntéseinek megszületését követően egy tagönkormányzat jelezte, hogy a
LEADER programban nem kívánnak pályázatot benyújtani, valamint azt, hogy a rájuk eső pályázati összeget
felajánlják a többi érdeklődő tagönkormányzatoknak. E tekintetben 2.749.000 Ft tagdíj kiegészítés ellenében
10.996.000 Ft támogatási összeg felhasználására nyílik így lehetőség.
A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy maximum 400.000,- Ft kiegészítő tagdíj megfizetés
mértékéig igényt jelent be – az igénybejelentők között arányosan felosztásra kerülő - további LEADER
támogatási forrás lehívására.

4.) A buszvárók felújításra beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Képviselő-testület megtárgyalta a buszvárók (3 db), felújítására beérkezett árajánlatokat, és egyhangúlag úgy
határozott, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Inotaszer-Duó Kft-t bízza meg a munkálatok
elvégzésével, az árajánlatban szereplő 499.890,- Ft + ÁFA összegért.

5.)Vegyes ügyek
1.) A Széchenyi út alatt futó csatornavezetéket a Bakonykarszt Zrt. megszondázza, hogy van-e olyan
probléma, amit az út felújítása előtt javítani szükséges. Amíg ez meg nem történik, a beruházás nem kerül
megindításra.
2.) A színházteremben a karzat aljához tervezett rácsos ajtó társadalmi munkában fog elkészülni, csak az
anyagárat kell állnia az Önkormányzatnak, ami előreláthatóan 20.000,- Ft körül lesz. Így az erre a célra
tervezett 550.000,- Ft jelentős része megtakarításra kerül.
3.) A hulladék-feldolgozónál folyó adatgyűjtésről az igazságügyi szakértői irodától még nem érkezett
információ, jelenleg adatgyűjtés folyik.

2017. április 25-én képviselő-testületi ülést majd 2017. április 26-án közmeghallgatást tartott
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1.) A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása
2.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
3.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
• Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának ismertetése
• Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési tervei
4.) Beszámoló a Kulturális és Szociális Bizottság 2016. évi tevékenységéről
5.) A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
6.) A hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és
szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetben történő elfogadása
7.) A Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült
beszámoló megtárgyalása
8.) A 20/2017. (II.21.) Leader projektben történő részt vételről szóló határozat módosítása
9.) A Szent Király Szövetség találkozóján való részt vétel költségeinek biztosításáról döntés
10.) Vegyes ügyek

1.) A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság minden évben beszámol Királyszentistván község közbiztonságának
alakulásáról. 2016. január 1. és 2016. 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 2016. évben 11 regisztrált bűncselekmény történt.
Királyszentistván község közbiztonsági helyzete stabil, 2016. 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.)Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
A módosításokat követően a Közös Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi oldala 57.249 eFt-ban, míg a
kiadási oldala 58.185 eFt-ban került megállapításra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

3.)Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
A módosításokat követően az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi oldala 66.004 eFt, míg a
kiadási oldala 64.780 eFt-ban került megállapításra. 2016. évben a kiadások teljesülése 75 %-os, mely alapján
elmondható, hogy takarékos gazdálkodást folytatott az Önkormányzat.
2016. évben a szerény bevételek mellett is maradéktalanul ellátásra kerültek a kötelező és önként vállalt
feladatok, és több mint 13 millió Ft értékű beruházást, felújítást valósított meg az Önkormányzat.
Fentiek alapján elmondható, hogy az önkormányzat 2016. évben megfontolt, takarékos gazdálkodást
folytatott annak érdekében, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is megőrizze a stabil gazdasági helyzetét,
ugyanakkor növelje a község vagyonát.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását egyhangúlag elfogadta.
- Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának ismertetése
Az Önkormányzat tényleges bevétele 66.004 eFt, a kiadása pedig ténylegesen 78.625,- Ft volt, a különbözet a
pénzmaradványból került pótlásra.
A 2016. évi tényleges 66.004 eFt bevételből 1.640 eFt volt az állam által feladatellátásra nyújtott támogatás,
melyből 227 eFt-ot a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására nyújtott, pl. a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat működtetéséhez, 1.200 eFt-ot adott a kulturális feladatokra, azaz a könyvtár fenntartására, és
mindössze 195 eFt-ot kapott az Önkormányzat az egyéb feladatokra (pl. közvilágítás, temető fenntartása, stb)
és 18 eFt-ot az általános működésre.

A számokból kitűnik, hogy ez az összeg megközelítőleg sem fedezi az önkormányzat kiadásait, ezért
nagyon megfontoltan kellett gazdálkodni, ahol lehetett, ott megtakarításokat kellett eszközölni.
Az elhangzottak ellenére minden önkormányzati feladat ellátásra került, és a lakosság részére továbbra is
biztosítottuk a megszokott támogatások jelentős részét, továbbá szociális kérelem fedezethiány miatt nem
került elutasításra.
Az önkormányzatnál a belső ellenőrzés a Balatonalmádi kistérségen keresztül biztosított, az építésügyi
hatósági ügyeket a jogszabályi változásoknak megfelelően 2013. január 1. napjától a járási központ,
Balatonalmádi jegyzője látja el. A kötelező közoktatási feladatokat Litérrel együttműködve biztosította az
önkormányzat az elmúlt évben.
A családsegítést, és a gyermekjóléti feladatokat a Bendola Családsegítő Szolgálat látta el a községben, de 2016.
január 1. napjától nem Királyszentistván Község Önkormányzata áll a szolgáltatóval szerződésben, hanem a
közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település, Litér. A háziorvosnak a helyiség biztosított, annak
költségeit (fűtés, világítás, takarítás) az önkormányzat állta. A védőnői szolgálatot Litérrel együtt oldotta meg
Önkormányzatunk.
A könyvtári ellátás a Veszprém Megyei Eötvös Károly könyvtárral együttműködve biztosított, valamint
Királyszentistván tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.
Királyszentistván Község Önkormányzata 2013. január 1. napjától tagja a Kelet-Balatoni Térség
Önkormányzati Társulásának.
Az Önkormányzat kiadási oldalán két nagy kiadási sort szükséges megemlíteni:
a szociális juttatásokat
a beruházásokat

Szociális juttatások:
Az önkormányzat az érvényben lévő törvények, kormány és egyéb ágazati rendeletek, valamint a helyi
rendeletek értelmében biztosította a szociálpolitikai ellátásokat, és egyéb juttatásokat.
Szociális juttatások és egyéb ellátások során 3.102.000,- Ft került kifizetésre 2016. évben. A
támogatásokban a királyszentistváni lakosok minden rétege részesült:
Az Önkormányzat támogatta a tehetséges gyermekeket egyrészt az Arany János Tehetséggondozó Program,
másrészt a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj Program keretében, valamint tanévkezdéshez
kapcsolódó települési támogatást biztosított a gyermekeknek. Az Önkormányzat 2016. évben
önkormányzatunk biztosította az igénylők részére a szociális étkeztetést, valamint a szociális rendeletben
foglaltak szerint a szülési, temetési és átmeneti segélyt (új nevükön: gyermek születéséhez kapcsolódó
települési támogatás, halott eltemettetéséhez kapcsolódó települési támogatás, létfenntartást veszélyeztető
esetekhez kapcsolódó átmeneti települési támogatást), továbbá a nyugdíjasok támogatását (karácsonyi
ünnepekhez kapcsolódó települési támogatást).
A képviselő-testület igyekszik támogatást nyújtani a település minden lakójának, így a lakossági szemétszállítási
díj támogatására jelentős összeg, több mint 1.700.000,- Ft került kifizetésre.
Az Önkormányzat a litéri iskolába, illetve óvodában járó gyermekek után összesen 3.590.000,- Ft-tal járult
hozzá az intézmények működtetéséhez 2016. évben.
A lakosság részére biztosított segélyek és támogatások összege több mint kétszerese az állam által nyújtott
támogatások összegének, egy olyan gazdasági helyzetben, amikor a bevételei jelentős csökkenést követően
stagnálnak.
Képviselő-testület mindent megtett annak érdekében, hogy a támogatásokra a megfelelő összeget biztosítsa. A
2016. évben a beadott kérelmek közül pénzhiány miatt egyet sem kellett elutasítani. Az Önkormányzat
munkája egy szociálisan érzékeny, és a rászorulókon segíteni akaró és segíteni tudó önkormányzati
tevékenységet tükröz.
2016. évi beruházások, eszközbeszerzések, fejlesztések:
• A ravatalozóban vizes blokk került kialakításra, mintegy 210 eFt-ot ráfordítással.
• A Leader kultúrpark csapadékvíz elvezetése társadalmi munkában valósult meg.
• 2015. évi beruházásokra a pénzügyi teljesítés 2016. évre történő áthúzódása miatt 3.076 eFt került
kifizetésre.
• A Bendola árok 7202-es úttól a Séd patakig terjedő szakaszán elvégzett karbantartás mintegy 5.700
eFt-ba került.
• A Faluház tetőszigetelésének javítása 220 eFt-ba került.
• A Fő utca déli oldalán a vizelvezető árok felújítására mintegy 7.500 eFt-ot fordított az Önkormányzat.
A Közös Hivatal zavartalan működéséhez mintegy 5.100 eFt-ot biztosított a képviselő-testület, mellyel
biztosította az itt élők számára, hogy helyben intézhessék ügyeiket.

- Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési tervei
Önkormányzatunk alapvető feladata, hogy 2017. évben is biztosítsa a közösségi intézményhálózat folyamatos
és zökkenőmentes működtetését, valamint az önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható
feladatokat minél szélesebb körben ellássa, a korábbi évekhez hasonló, racionális gazdálkodás mellett. Fő
célkitűzésünk a fejlesztés, és a közösségépítés, mely beruházásokkal, illetve a közösségi programok
mind szélesebb körű biztosításával valósítható meg.
Az idei évben az alábbi beruházásokat, fejlesztéseket tervezzük megvalósítani:
- Ravatalozó területi rendezése 300 eFt értékben,
- Kamerarendszer korszerűsítése 350 eFt értékben,
- Színházterembe asztalok beszerzése 150 eFt értékben,
- Buszmegállók felújítása 800 eFt értékben,
- Színházterem karzatának lezárása (időközben megtörtént, minimális anyagköltsége cca 15 eFt, a
többi költség támogatás)
- laphinta beszerzése játszótérre 600 eFt értékben,
- Széchenyi út felújítása cca. 4.000 eFt értékben, PÁLYÁZATBÓL!
- településszerkezeti terv, Arculati kézikönyv cca 6.000 eFt értékben, PÁLYÁZATBÓL.
Végül néhány információ, amit szükséges megjegyezni:
1.)Felhívom a tisztelt szülők valamint a kutyatartó királyszentistváni lakosok figyelmét, hogy a játszótérre
kutyákat higiénia okok miatt, illetve jogszabályi tiltás miatt nem lehet bevinni, aki kutyát visz be a játszótérre,
azzal szemben jogi lépéseket fogunk megtenni.
2.) Szeretném felhívni továbbá a figyelmet arra is, hogy mindenki rendeltetésszerűen használja a
játszóeszközöket, és vigyázzon rájuk, mert hosszas utánjárást követően TAVALY sikerült – borsos összegért
–, több mint 50.000 Ft-ért megjavíttatni a fészekhintát, amit rövid időn belül ismét tönkretettek. Javítási
költségei igen magasak. Ezért kérem a szülőket, hogy ne engedjék a gyerekeket felállni, és ugrálni a hintában,
mivel az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, hogy évente több százezer forintot fordítson egy
játszóeszköz javítására!
3.) Szeretném tájékoztatni a tisztelt érdeklődőket, hogy az Öböl TV műsorszolgáltatása független a PRTelecom szolgáltatásának az igénybevételétől, továbbá nincs összefüggésben az Önkormányzati támogatási
szerződéssel sem. Az Öböl TV műsorának az igénybevétele külön kábeltelevíziós rendszeren keresztül volt
technikailag biztosítva a településen - PR-Telecom szolgáltatást igénybevevők részére ugyan. A TV a
folyamatos fejlesztést már nem tudta pénzügyileg biztosítani így a szolgáltatást kábeltelevíziós rendszeren
keresztül megszüntette, a tevékenységét internetes, alkalmankénti műsorszórásra helyezte át.
4.) Tájékoztatom a tisztelt érdeklődőket, hogy a kéményseprés rendje megváltozott. A lakossági ingatlanok
esetében a kéményseprést a Katasztrófavédelem látja el, 2017. évben Királyszentistvánon a kiírás szerint
2017.04.18. és 2017.04.26. között. Amennyiben az ingatlanra vállalkozás vagy egyéb szervezet van bejelentve a
kéményseprést meg kell rendelni, és térítés köteles a szolgáltatás. A szolgáltatókról hivatalunk kérésre
információt ad.
5.) Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Litéren jelenleg helyettesítési egészségügyi feladatellátás
keretében dolgozik a fogorvosnő, ezért a rendelés csak hetente két alkalommal van, melyet előzetes időpontegyeztetéssel lehet igénybe venni. Kérjük, hogy a helyettesítéssel járó problémákat türelemmel kezeljék, és a
megkapott időpontot – tekintettel a szűkös rendelési időre – pontosan tartsák be, amennyiben halaszthatatlan
probléma jön közbe, akkor időben értesítsék a doktornőt, hogy más várakozó igénybe tudja venni a
lemondott időpontot.
6.)Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé, megkezdte a hatályban lévő Helyi Építési
Szabályzat, és Településrendezési Terv felülvizsgálatát, és a hatályos jogszabályokhoz igazítását. A 2017.
január 18. napjától hatályos, településkép védelméről szóló, (2016. évi LXXIV.) törvény értelmében a
településeknek településképi rendeletet kell alkotnia 2017. október 1. napjáig, melynek szakmai megalapozása
érdekében településképi arculati kézikönyvet (a továbbiakban: kézikönyv) kell készíteni. Fentiek alapján
tájékoztatom a tisztelt érdeklődőket, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata megkezdi a Helyi Építési
Szabályzatának és településszerkezeti tervének felülvizsgálatát, valamint a településképi arculati kézikönyv
elkészítését, és településképi rendelete előkészítését. A képviselő-testület által 2017. februárban elfogadott
partnerségi határozat alapján az eljárás során többször összehívott falufórumokat követően – ahol a tervek
megtekinthetőek lesznek – az itt lakók és a Királyszentistvánon működő civil szervezetek a fórumot követő
15 napon belül írásban észrevételt, javaslatot tehetnek.

7.)Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a
lomtalanítást nem előre meghirdetett napokon, önkormányzati szervezést követően, hanem a lakosság,
egyéni igénybejelentése alapján, előre egyeztetett napon végzi el a szolgáltató, tehát az a régi gyakorlattól
eltérően igényelhető térítésmentesen a házhoz menő lomtalanítás évente 1 alkalommal. A lomtalanítást csak
az veheti igénybe, akinek nincs díjhátraléka!
A házhoz menő lomtalanítás lényege, hogy az ingatlan tulajdonosa az elszállításra szánt lomot összegyűjti,
kerítésen belül elhelyezi, és az előre egyeztetett időpontban a Társaság munkatársainak átadja. A házhoz
menő lomtalanítás időpontját az ingatlantulajdonosnak az Ügyfélszolgálati irodával előzetesen
szükséges egyeztetni, mert kizárólag csak ebben az esetben van lehetősége a szolgaáltatónak
elszállítania a kihelyezett hulladékot!
8.)Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület által elfogadott, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról
szóló rendelet szabályozza, hogy a közterületek tisztántartása érdekében kinek mi a feladata. A rendelet
közterületek tisztántartásáról szóló része nem új keletű, eddig is szabályozva volt, bár sokan nem ismerték, és
abba a tévedésbe estek, hogy a közterületeken a hólapátolás, a fűnyírás és a járdákról a levágott fű, eldobott
cigarettacsikk, stb. összeseprése az Önkormányzat feladata. A rendeletben továbbra is változatlanul
szabályozva van, hogy mindenki köteles a portája előtt a járdát lesöpörni, és a közterületet rendben tartani.
Kérem Önöket, hogy környezetünk tisztántartása és rendezettsége érdekében szíveskedjenek munkánkat azzal
segíteni, hogy a rendeletet betartva tisztántartják otthonuk előtt a közterületeket, mivel az önkormányzat
dolgozóinak így is megnövekedett zöldterületen kell kapálniuk, locsolniuk, füvet nyírniuk, nemcsak a szem
előtt lévő belterületeken, hanem az önkormányzat külterületein is.
9.)Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az avar és kerti hulladék égetését a rendeletünkben
meghatározott helyen, napokon és módon szabad csak! Környezetvédelemről szóló rendeletünk 3. § (5)
bekezdése értelmében hulladékot égetni tehát szeptember 1. és május 31. között, szélcsendes időben: hétfőtől
- péntekig 9.00 óra előtt és 18.00 óra után 21.00 óráig, szombaton 18.00 órától 20.00 óráig lehet! Vasárnap és
ünnepnap égetni tilos!!!!! Továbbá a 3. § (6) bekezdés szerint az előzőekben meghatározott időszakon kívül
növényi hulladék égetése csak rendkívüli esetben és a polgármester külön engedélye mellett lehetséges.
Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom (2017. március 3. napjától tűzgyújtási
tilalom lett elrendelve - visszavonásig!), úgy az égetést előzetesen engedélyeztetni szükséges a tűzvédelmi
hatósággal.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve a jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában
végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi
hatóság nem kevés bírságot szabhat ki.
3.) A lakossági kérdésekre a képviselő-testület a Közmeghallgatáson a válaszokat megadta, a részletes
jegyzőkönyv a Hivatalban megtekinthető, illetve a honlapon elolvasható.

4.)Beszámoló a Kulturális és Szociális Bizottság 2016. évi tevékenységéről
A Bizottság 2016. évi munkáját a szociális törvény és a helyi rendelet alapján végezte.
Önkormányzatunk 2016. évben önkormányzati segélyre, támogatásra 3 főnek 25.000 Ft-ot, átmeneti
önkormányzati támogatásra - felsőfokú tanintézményben, nappali tagozaton tanulók támogatásra Bursa
Hungarica rendszer keretén belül 3 főnek 150.000 Ft-ot utaltunk ki.
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.

5.)A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Jogszabályi változás miatt államilag megszüntetésre került a köztisztviselők részére az elmúlt évtizedekben
biztosított Közszolgálati Köztisztviselők Napja, mely egyben a köztisztviselőknek munkaszüneti nap volt.
Ugyanakkor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény felhatalmazást ad a képviselőtestületeknek, hogy rendeletben rendelkezzen arról, hogy július 1. napja a köztisztviselői részére munkaszüneti

nap. Ezt abban az esetben teheti meg a képviselő-testület, ha a rendelkezéssel összefüggésben keletkező
többletköltségek fedezetét saját bevétele terhére biztosítja.
A képviselő-testület a rendeletet egyhangúlag elfogadta.

6.)A hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és
szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetben történő elfogadása
A jelenleg hatályban levő rendelkezésben megváltoztak a felhatalmazó rendelkezések, az anyakönyvi esemény
fogalma helyett a házasságkötés fogalom került beépítésre, továbbá adminisztratív jellegű módosítások
kerültek átvezetésre. Az átdolgozott rendeletet, mely illeszkedik a hatályos jogszabályokhoz, és az új
anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendelkezéseihez – a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

7.)A Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről készült
beszámoló megtárgyalása
A jogszabályoknak megfelelően a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elkészítette, és jóváhagyásra
megküldte a működési területén lévő települések tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámolóját, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.

8.)A 20/2017. (II.21.) Leader projektben történő részt vételről szóló határozat módosítása
A határozat módosítása jogszabályokhoz történő alkalmazkodás miatt vált szükségessé, így a képviselőtestület egyhangúlag módosította a 20/2017. (II.21.) Kkt. határozatát.

9.)A Szent Király Szövetség találkozóján való részt vétel költségeinek biztosításáról döntés
Szentistván község visszamondta a Szent Király Szövetség idei találkozójának megrendezését. A felvidéki
Sajószentkirály vállalta a megrendezést, azzal a kéréssel, hogy legfeljebb 6 fős küldöttségeket vár az idő
rövidsége, illetve a szálláshelyek számának korlátozottsága miatt.
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a Szent Király Szövetség 2017. évi, Sajószentkirályon
megtartásra kerülő találkozójára történő utazás költségeire - utólagos elszámolással keretet biztosít.
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 az
elmúlt időszakban három kérelmezőnek, összesen 32.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről határozott.
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 13-án rendezték meg a már hagyományos
Nőnapi ünnepséget. Az ünnepség oldott, családias hangulatban zajlott. Köszönjük a segítők, a
tombolatárgy felajánlók önzetlen segítségét.
3.) Megbeszélést tartottunk a Férfinap megrendezéséről. A falu hölgyei és asszonyai nagy lelkesedéssel
készülnek a Királyszentistváni urak köszöntésére (május 13-a, 19.00-kor), továbbá szívesen fogadjuk a
rendezvény még színvonalasabb lebonyolítása érdekében a tombolatárgy felajánlásokat is.
Tájékoztatom, továbbá a tisztelt érdeklődőket, hogy a rendezvényre a belépőjegy az urak számára 2.000,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.
4.) Tájékoztatom a Tisztelt Lakókat, hogy 2017. május 15-én és 16-án 8.00 órától 16.00 óráig a Kossuth
utcában, a Dózsa utcában, a Petőfi utcában és a Fő út 50.-től 66-ig illetve a Fő út 47. számtól 55-ig
áramszünet lesz. Megértésüket köszönöm!
5.) Tájékoztatom továbbá a lakókat, hogy 2017. június 20-án a település egész területén gázszünet lesz.
6.) Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy hulladékelszállítás napján a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetek
lezárt tetővel kerüljenek kihelyezésre, hogy a szél ne tudja kifújni a papír és műanyag hulladékot.
7.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Hivatalban megtekinthetők, vagy
honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2017. május 4.
Kőszegi Ilona
Királyszentistván Község Önkormányzatának
Polgármestere

