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1.) A 2012. 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 2012. évi ivóvíz szolgáltatási díját 4 igen szavazattal egy
nem ellenében elfogadta 240,10 Ft/m3 összegben (2011. évben 231,30 Ft/m3) a
Bakonykarszt Zrt. ivóvíz szolgáltatási díjára tett javaslatot. A szennyvíz 2012. évi
szolgáltatói díjára tett javaslatot 4 igen szavazattal egy nem szavazat mellett
308,70 Ft/m3 összegben (2011. évben 296,20 Ft/m3) elfogadta. Az emelés mértéke
az ivóvíznél 3,8 %, a csatornaszolgáltatásnál 4,2 %.
(Az emelés mértéke 2010. évről 2011 évre az ivóvíz esetén 4,6 %, a
csatornaszolgáltatás esetén 4,7 % volt.)
A Képviselő Testület a szennyvízszolgáltatásnál a lakosság részére 50 Ft/m3
támogatást szavazott meg egyhangúan 2012. évre. A megadott díjak az Áfa-t
nem tartalmazzák.
2.) Az Önkormányzat építményadó rendeletének módosítása
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 nem ellenében elfogadta az
Önkormányzat építményadó rendeletét, mely szerint 2012. január 1. napjától az
építményadó mértéke
külterületen:
1.100,- Ft/m2,
belterületen:
800,- Ft/m2
összegben került meghatározásra.
Mentes az adó alól:
a)
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992.évi LXVI. törvény 5.§-ának (2) bekezdése alapján a polgár
lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. Lakásnak

tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy
épületrész, amelyet a polgár otthonául használ, továbbá – a külföldön
élő magyar és nem magyar állampolgárok
kivételével – az a
helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy –amennyiben
más
lakása nincs-, megszáll.
b) szociális,
egészségügyi
és
gyermekvédelmi,
nevelési-oktatási,
közművelődési intézmények, a sportlétesítmények céljára szolgáló
helyiség,
c)
a műemlék építmény,
d)
a lakáshoz tartozó egy gépkocsi tárolására alkalmas garázs.
A fentiek figyelembevételével a lakosságot az építményadó fizetési kötelezettség
nem terheli, amennyiben nem folytat üzletszerű tevékenységet az adott ingatlanon
mint telephelyen.
3.) Az Önkormányzat 2012. I. félévi munkatervének elfogadása
A Képviselő Testület elfogadta a 2012. évi I. féléves munkatervét. A munkaterve
szerint a testületi ülések a következő időben lesznek:
Január 24.
Február 21.
Március 20.
Április 24. (Közmeghallgatás)
Május 22.
Június 19.
4.) Weboldal karbantartására kötött szerződés felülvizsgálata
Királyszentistván község web lapjának karbantartója, szerződés-módosítást
javasolt, és kérte, hogy a község weboldalának karbantartásáért kapott havi díját
2.000,- Ft/hó összeggel emelje meg a képviselő-testület. A honlap naprakészen
tartásával egyre több feladat hárul a vállalkozóra. Királyszentistván Község
Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan úgy határozott, hogy a weblapja
karbantartására Takács Bélával kötött szerződésben foglalt, vállalkozó részére
fizetendő díjat 2012. január 1. napjától 15.000,- Ft/hó összegre módosítja.
5.) Az Öböl TV kérelmének megtárgyalása
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete tárgyalta az ÖBÖL-TV
támogatását, majd egyhangúan úgy határozott, hogy 2012. évben is támogatni
szándékozik az ÖBÖL-TV működését. A támogatás mértéke a 2012. évi
költségvetés tárgyalásakor kerül megállapításra. A támogatás mértékének
megállapítását megelőzően minden hó 28. napjáig a 2011. évi támogatási összeg
időarányos része kerül átutalásra az ÖBÖL-TV részére.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
A Bizottság három fő részére összesen 55.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről
határozott a Szociális rendeltünk 19. §-a (6) bekezdése alapján.
Más Hírek:
2011. első 11 hónapjában a polgármesteri hatáskörben kiadott segélyek az
alábbiak voltak:
• temetési segélyt 6 fő kapott, melyre 230.000,- Ft került kifizetésre,

• szülési segélyt 3 fő kapott, melyre 171.000,- Ft került kifizetésre,
• polgármesteri rendkívüli segélyben 3 fő részesült, és mindösszesen
65.100,- Ft került ezen a jogcímen kifizetésre,
• lakásfenntartási támogatás csak normatív módon került megállapításra, 3
fő volt jogosult rá, a támogatási összegek összesen havi 14.200,- Ft-ot
tesznek ki,
• temetési kölcsön 1 fő esetében 42.500,- Ft összegben került
megállapításra.
A kommunális-hulladék szállítási díjat tartalmazó rendelet módosítására csak a
tavasszal fog sor kerülni, a királyszentistváni hulladékkezelő-telep üzemének
indulásakor, mivel erre az időszakra egy közbenső árat kell megállapítani. Az üzem
indulásáig a szolgáltató a 2010-es árakon vállalta a hulladékszállítást.
A hulladékszállítással kapcsolatban az Önkormányzat felmérést végzett arra
vonatkozóan, hogy a lakosság milyen méretű edényeztet szeretne használni, 120,
vagy 60 literest? A kérdőív minden ingatlanhoz kihordásra került. A kiküldött
kérdőívekre válaszolók a 120 literes edényeztet jelölte meg (csak 2 fő
jelölte meg a 60 literes edényeztet).
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