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1.)

A 2011. évi hulladékszállítási szolgáltatói díj megállapítása
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás (8200 Veszprém
Házgyári út 1.) ajánlatkérő - A Társulási Tanács és a Társulás Tagönkormányzatainak felhatalmazása alapján – „Az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás területén kialakítandó települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer és a Társulás működési területén közszolgáltatói feladatok elvégzésére vonatkozó
közszolgáltatói szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján a Társulási Tanács a 2009. október 14-ei eredményhirdetésen
az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciumot nevezte meg az eljárás nyertesének, amelynek alapján 2009. november
12-én felek, az Önkormányzati Társulás és a Konzorcium Közszolgáltatási Szerződést kötöttek. A konzorcium Tagjai a
közszolgáltatói feladatokat a pályázati felhívásnak megfelelően egymás között felosztották, melynek alapján a
hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatói feladatokat a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft. látja el, a
hulladékkezelési közszolgáltatást pedig a Konzorcium tagjai által létrehozott Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft
végzi. Az előterjesztett díj a 2000. évi XLIII. sz. Hulladékgazdálkodási törvény, továbbá a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet előírásai
alapján történt. A projekt létesítményei elkészültek, a szükséges hatósági engedélyek kiadása utáni sikeres próbaüzemet
követően a regionális rendszer működése 2011. évben megkezdődik.
A megvalósított rendszer közös üzemeltetésére a Társulás tagjai a Társulási Megállapodás aláírásával vállaltak
kötelezettséget. A Társulási Megállapodás alapján az Európai Közösségek Bizottságával szemben vállalt kötelezettség nem
csupán a rendszer megvalósítására kötelezi a Társulás Önkormányzatait, hanem a rendszernek, az elfogadott pályázattal
összhangban történő üzemeltetésére is. Minden, a Társuláshoz csatlakozott Önkormányzatnak, helyi hulladékgazdálkodással
kapcsolatos rendeletében, a Társulási Megállapodásban vállalt kötelezettségének megfelelően a közigazgatási területén
keletkező lakossági kommunális hulladékot (akár szelektíven, akár vegyesen gyűjtött) köteles a támogatással megvalósult
létesítménybe beszállítani, ott ártalmatlanítani és ezt köteles a helyi közszolgáltatással kapcsolatos rendeletében szerepeltetni.
Fentiek figyelembevételével a Képviselő Testület a szolgáltató által beterjesztett 2011. évi kommunális hulladék elszállítás
szolgáltatási díját – a 110-120 literes edényzet ürítése és a hulladék elszállítása heti egyszeri szolgáltatás figyelembevételével,
az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás királyszentisváni
létesítményének sikeres próbaüzemet követő normál üzemmódban történő indulásának napjától, mely összeg bruttó 34.701,Ft – (bruttó 667,- Ft/ ürítés) egyhangúlag elfogadta s továbbá úgy határozott, hogy a Királyszentistván Községben állandó
lakóhellyel rendelkező polgárok szemétszállítási díjához (ingatlanonként egy edényzet ürítéséhez) támogatást nyújt az
alábbiak szerint:
1.) 2011. január 1. napjától az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás királyszentisváni létesítményének sikeres próbaüzemet követő normál üzemmódban történő indulásának
napjáig esedékes 2011. évi szemétszállítási díj 50 %-át (2010. év szolgáltatási díj összegének 50%-a) átvállalja az
egyedül élők (egyszemélyes háztartások) esetében.
2.) A királyszentistváni polgároknak az – egyedül élők kivételével – évi bruttó 17.359,- Ft összegű, azaz 50 %-os
támogatást biztosít az Önkormányzat, mely összeg időarányos részére az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás királyszentisváni létesítményének sikeres próbaüzemet
követő normál üzemmódban történő indulásának napjától jogosultak.
3.) A királyszentistváni egyedül élők részére évi bruttó 26.030,- Ft összegű, azaz 75 %-os támogatást biztosít az
Önkormányzat, mely összeg időarányos részére az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás királyszentisváni létesítményének sikeres próbaüzemet követő normál
üzemmódban történő indulásának napjától jogosultak.
2.) A 2011. évi ivóvíz és csatornaszolgáltatási díj megállapítása
Az Önkormányzat és a Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt. között fennálló szerződés értelmében a szolgáltató tesz
javaslatot a következő évi szolgáltatási díjakra. A javaslat az előző évi költségráfordításokat, a várható infláció mértéket veszi
figyelembe. Ezt a javaslatot módosítja, vagy fogadja el a képviselő testület. A Bakonykarszt Zrt. az ivóvíz és csatorna
szolgáltatási díjnál az alább felsorolt szempontok alapján tette meg javaslatát:

-

Településenként eltérő fajlagos költségek, melyeket az anyagjellegű ráfordítások, villamos energia
költségei, vízkészlet használati díja, önkormányzat által kivetett adók, települési hátralékok összegei valamint a
közműhasználati díjak összegei teszik ki.
Településenként egységes fajlagos költségek, melyeket az amortizáció összege, üzemeltetés összege,
karbantartási költségek összege, szállítási, rakodási, általános és egyéb költségek összegei teszik ki.
Társasági nyereségi mutató
Ezek figyelembevételével a Bakonykarszt Zrt. 2011. évi ivóvíz szolgáltatási díját 231,30 Ft/m3-ben (2010. évben 221,10
Ft/m3) javasolja elfogadni. A szennyvíz 2011. évi szolgáltatói díjára a már említett szempontok alapján tett javaslatot a
Bakonykarszt Zrt. 296,20 Ft/m3 összegben (2010. évben 282,80 Ft/m3). Az emelés mértéke az ivóvíznél 4,6 %, a
csatornaszolgáltatásnál 4,7 %.
A Képviselő Testület a szennyvízszolgáltatásnál a lakosság részére 50 Ft/m3 támogatást szavazott meg 2011. évre. A
megadott díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.
3.) Az Öböl TV kérelmének megtárgyalása
Az Önkormányzat Képviselő Testülete az Öböl TV majd egy évtizede fennálló együttműködése alapján 2011. évre is
megkötötte a támogatási szerződését és ennek alapján támogatja a működését. A támogatás nagyságát 2010. évi támogatás
összegének az inflációmértékével emelt összegben határozta meg. (2010. évben 900.000,- Ft)
4.) Az Önkormányzat III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló megtárgyalása
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79.§. (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A
2010. évi III. negyedév végéig az Önkormányzat költségvetése a következőképpen alakult:
Bevétel:
Intézményi működési bevétel:
2.384.000,- Ft
Önkormányzat sajátos bevétele:
40.653.000,- Ft
Önkormányzat költségvetési támogatás:
6.820.000,- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
94.000,- Ft
Támogatás értékű bevétel:
6.415.000,- Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök:
110.000,- Ft
Kölcsönök visszatérülése:
45.000,- Ft
Kiadás
Működési kiadás:
36.721.000,-Ft
Személyi jellegű kiadás:
7.204.000,- Ft
Járulékok:
1.822.000,- Ft
Dologi kiadások:
15.060.000,- Ft
Szociálpolitikai ellátások:
4.089.000,- Ft
Támogatásértékű kiadások:
7.590.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás):
23.501.000,- Ft
Pénzforgalma az Önkormányzatnak:
2010. január 1-jei pénzkészlet:
62.328.000,- Ft
Folyó évi bevétel:
56.173.000,- Ft
Folyó évi kiadás:
60.830.000,- Ft
2010. szeptember 30-i pénzkészlet:
57.671.000,- Ft
Döntéshozók számára egyaránt nagy felelősséggel járó, fontos feladat a település fejlesztése, ennek tükrében végezte ezt a
testület és a vezetés. A település fejlődéséről elmondható, hogy a kitűzött célok - gazdasági program - elérése érdekében
megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Az alapellátáshoz az egyéb feladatok ellátásához
szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudta. Az előirányzatok összhangja biztosított a célkitűzéseknek megfelelően, kellő
fejlesztési tartalékot képezve, a további kitűzött feladatok kivitelezéséhez. 2010. szeptember 30-án lekötött betétként 50
millió forinttal rendelkezett az önkormányzat.
A Képviselő Testület 4 igen és 1 nem szavazattal az Önkormányzat III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről készült
beszámolót elfogadta.
5.) A Körjegyzőség III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló megtárgyalása
A Képviselő Testület a Körjegyzőség 2010. III. negyedévi költségvetését egyhangúlag elfogadta az alábbi főbb számokkal:
Összes bevétel:
37.976.000,- Ft
Összes kiadás:
37.188.000,- Ft
ebből:
Személyi juttatás:
25.636.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulék:
5.810.000,- Ft
Dologi kiadás:
5.011.000,- Ft
Felhalmozási kiadás:
0,- Ft
Létszámkeret:
12 fő
A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta az Körjegyzőség III. negyedéves költségvetésének teljesítéséről készült
beszámolót.
6.) Az Önkormányzat 2011 évi koncepciós tervének megtárgyalása
A Képviselő testület a 2011. évi költségvetési koncepciós tervét az alábbi főbb számokkal fogadta el:
Bevétel:
Település üzemeltetési, igazgatási, sport és kult. feladtok:
3.600.000,- Ft

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok:
2.612,- Ft
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás:
2.275.000,- Ft
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása:
395.0001- Ft
Kiegészítő egyéb szociális feladatok támogatása:
2.215.499,- Ft
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:
(építményadó 800 Ft/m2, iparűzési adó)
44.800.000,- Ft
Átengedett központi adók:
(gépjárműadó, személyi jöv.adó)
7.090.320,- Ft
Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek:
512.000,- Ft
Intézményi működési bevételek:
(bérleti és lízingdíj, rövid lejáratú bankbetétek kamatbevételei)
1.625.000,- Ft
Mozgókönyvtári bevétel:
750.000,- Ft
ÖSSZES BEVÉTEL:
63.265.431,- Ft
Kiadás:
Lakóingatlan bérbeadása:
45.000,- Ft
Nem lakóingatlan bérbeadása:
1.179.000,- Ft
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás:
18.083.000,- Ft
Közvilágítás:
1.663.000,- Ft
Város és községgazdálkodás:
6.151.000,- Ft
Önkormányzati elszámolás ktgv. szerveikkel:
3.860.000,- Ft
Család és nővédelmi eü. Kiadás:
111.000,- Ft
Rendszeres szociális segély:
1.999.000,- Ft
Lakásfenntartási normatív támogatás(helyi rendszeres)
200.000,- Ft
Ápolási díj:
434.000,- Ft
Átmeneti segély:
660.000,- Ft
Temetési segély:
250.000,- Ft
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
1.460.000,- Ft
Közgyógyellátás:
200.000,- Ft
Szociális étkeztetés:
90.000,- Ft
Köztemetés:
80.000,- Ft
Egyéb szociálpolitikai ellátások:
(egyéb önk. Eseti pénzbeli ellátás)
1.840.000,- Ft
Családsegítés:
396.000,- Ft
Művelődési Ház tevékenység:
(Közművelődési intézményi működési kiadások) 11.320.000,- Ft
Körjegyzőség:
9.458.000,- Ft
ÖSSZES KIADÁS:
59.479.000,- Ft
7.) A Körjegyzőség 2011 évi koncepciós tervének megtárgyalása
A Körjegyzőség 2011. évi költségvetési koncepciós tervét a bevételi és kiadási oldalon 46.045.000,- Ft-ban állapította meg az
alábbi bontásban:
Bevétel:
Állami hozzájárulás:
5.118.000,- Ft
Litér község részéről jutalomalap:
940.000,- Ft
Királyszentistván részéről jutalomalap: 339.000,- Ft
Litér Község hozzájárulás 77 %:
30.529.000,- Ft
Királyszentistván hozzájárulás 23 %: 9.119.000,- Ft
Kiadás:
Személyi juttatás:
31.359.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:
7.128.000,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadás:
7.558.000,- Ft
8.) Az Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítása
A 2008. évi CVII. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) több pontját. A törvény alapvető célja az „Út a munkához” elnevezésű program megvalósítása volt, mely
keretében új ellátási formaként jelent meg az aktív korúak ellátása. Az aktív korúak ellátása gyűjtőfogalom, mely a
rendszeres szociális segélyre (RSZS), és a rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) jogosult csoportot foglalja magába. A Szt.
36 § (4) bekezdése szerint: „A közcélú munkavégzésre - legalább hatórás napi munkaidővel, valamint legalább évi kilencven
munkanap munkavégzési időtartammal - határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni”a RÁT-ra jogosultaknak. A közcélú
munkavégzés költségeinek 5 %-a terheli az önkormányzatokat, 95 %-át pedig a Magyar Állam állja. Az önkormányzat
köteles módosítani a közfoglalkoztatási tervet, ha a közcélú feladatok ellátásához tervezett létszám – 2000 fő alatti település
esetén – a Magyar Államkincstárnak 2010. február 15. napjáig megküldött tervtől 20 %-kal eltér. A képviselő-testület által
4/2010. (I.27.) KKt határozattal elfogadott közfoglalkoztatási terv szerint 2010. évben 8 fő közcélú foglalkoztatása került
tervezésre, 5 hónapos időtartamra. 2010. december 31-ig 5 főt sikerült közcélú foglalkoztatásba bevonni, ezért a Szt. 37/A §.
(4) bekezdés b. pontja alapján a közfoglalkoztatási tervet módosítani szükséges, melyet a Képviselő Testület egyhangúlag
elfogadott.
9.) A helyi iparűzési adóról szóló 14/2009. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
A Képviselő Testület az iparűzési adó rendeletét módosította a törvényi előírásoknak megfelelően, azaz szabályozta az
ideiglenes iparűzési tevékenységről állandóra való átjelentkezést és elszámolás módját, illetve azt, hogy mely személy vagy
vállalkozás tekinthető építőipari tevékenységet végzőnek.

10.) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás éves beszámolójának megtárgyalása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.(107) tv. 6.§ (3) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat polgármesterének minden évben tájékoztatót kell tartani az önkormányzati társulások tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről. Az elfogadott előterjesztés alapján a Társulás gazdálkodása megfelelő színvonalú, pénzügyi helyzete
stabil. Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesíti, likviditási probléma nem jelentkezik. A Társulás módosított
bevételi és kiadási főösszege 984.234 ezer Ft, ezen belül a Munkaszervezeté 484.421 ezer Ft, az Egyesített Szociális
Intézményé 499.813 ezer Ft. A harmadik negyedévi költségvetési beszámoló alapján a Társulás realizált bevétele 669.686
ezer Ft, kiadási főösszege 664.728 ezer Ft.
11.) A nyugdíjasok és nagycsaládososok karácsonyi támogatásáról döntés
A Képviselő Testület az előző évek hagyományainak megfelelően döntött a nyugdíjasok és a nagycsaládosok a karácsony, a
szeretet ünnepéhez kötődő megajándékozásról. Ennek megfelelően a nyugdíjasok részére és a nagycsaládosok részére
gyermekenként 2.500,- Ft/fő meleg étkezési utalványt szavazott meg a képviselő testület. A döntésnek megfelelően 85 fő
nyugdíjas és 11 család 36 gyermeke részére összesen 300.000,- Ft valamint járulékos költségei kerültek kifizetésre.
12.)A 2011. I. félévi munkaterv elfogadása
A Képviselő Testület elfogadta a 2011. évi I. féléves munkatervét. A munkaterve szerint a testületi ülések a
következő időben lesznek:
Január 25.
Február 17. (Litér-Királyszentistván együttes ülés)
Február 24.
Március 22.

-

Április 26. (Közmeghallgatás)
Május 31.
Június 21.

13.)Könyvtáros megbízási szerződésének hosszabbításáról döntés
2009. február 1. napjától alkalmazza könyvtárosként az Önkormányzat – megbízási szerződéssel – Kránitz
Zsuzsannát könyvtárosként. A mozgókönyvtári szerződés alapján Királyszentistván községnek járó keretből
kerül kifizetésre a könyvtáros tiszteletdíja. A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta a mozgó könyvtárosi
szerződés 2011. december 31-ig történő meghosszabbítását, 25%-kal megemelt tiszteletdíjjal.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
Egy fő részére összesen 12.000,- Ft átmeneti segélyt szavazott meg a Bizottság a „Szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról” szóló önkormányzati rendelet 19. §-a alapján.
A Szociális és Kulturális Bizottság szervezésében 2010. december 5-én a királyszentistváni Faluházba érkezett a
Mikulás. Közel száz gyermek részére osztott szét puttonyából édes ajándékokat, gyümölcsöt, szaloncukrot és
csokoládét.
A Királyszentistvánért Egyesület és az Önkormányzat közös szervezésében 2010. december 12-én a
királyszentistváni Parkban felállították a falu karácsonyfáját, ahol a falu apraja és nagyja saját készítésű
díszekkel díszíthette fel a fenyőfát, továbbá az otthon elkészített csodák adventi vásár keretén belül
cserélhettek gazdát ínycsiklandozó finomságok elfogyasztása mellett.
Tisztelt Királyszentistvániak!
Királyszentistván Község Önkormányzatának nevében ez úton kívánok minden kedves királyszentistváni
lakosnak sikerekben, örömökben és egészségben gazdag boldog új esztendőt.

Királyszentistván, 2010. december 27.

Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

