2011. február 23-án ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő
Testülete
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1.) A Önkormányzat 2011. évi költségvetésének II. fordulóban történő tárgyalása
A képviselő testület folytatta a 2011. évi Költségvetés megtárgyalását. A januárban benyújtott
költségvetési javaslat átdolgozásra került, a képviselő-testület, a körjegyző asszony és a
pénzügyi vezető asszony részvételével megtartott megbeszélés alapján.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 83.361 eFt bevételi és kiadási
főösszeggel egyhangúan elfogadta.
Ebből:
-

Működési kiadások összesen:

61.418 eFt

személyi jellegű kiadások:
12.405 eFt
munkaadókat terhelő járulékok:
3.381 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások:
23.007 eFt
támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül
(Körjegyzőség támogatása 8.957 eFt):
11.567 eFt
egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások):
9.567 eFt
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:
1.491 eFt

- Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:
17.451 eFt
Ebből:
- Játszótér területére Leader Kultúrpark pályázati program
keretén belül vizesblokk, kiszolgáló helyiségek, pihenő
ülőkék és szalonnázó kialakítása:
9.228 eFt
- Faluház felújítása, korszerűsítése (fűtésrendszer felújítása,
alsó szint szigetelése, nyílászáró cseréje)
4.000 eFt
- Buszvárók felújítása
563 eFt
- Kistraktor beszerzés (adapter, pótkocsi-fűgyűjtő, fűkasza,
tolólap)
2.000 eFt
- Település árvízvédelme a Séd partján
800 eFt
- Faluház-Büfé eszközbeszerzése (hűtőszekrény, gázzsámoly,
tálalóeszközök, edények)
360 eFt
Általános céltartalék:
Céltartalék felhalmozási célra:

432 eFt
4.060 eFt

2.) A hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések
engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényi
erejű rendelet szabályozza a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését.

A törvényi változást követően többletszolgáltatás igénylésére van lehetőség, például a
házasságkötésre nem csak az önkormányzat hivatali helyiségében van lehetőség, hanem azon
kívül is.
A törvény 42/A §. (4) a-b. pontja alapján az önkormányzat felhatalmazást kap:
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,
valamint
b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő
díj mértékét.
A törvény értelmében a házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen
kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a kérelmezőknek, többletszolgáltatás ellentételezéseként a
települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. (Hivatali
munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának díja, ha legalább az egyik fél helyi
lakos: 10.000.-Ft, ha egyik fél sem helyi lakos: 15.000.-Ft, míg a hivatali helyiségen kívül
történő lebonyolításának díja, ha legalább az egyik fél helyi lakos: 15.000 Ft, ha egyik fél sem
helyi lakos: 20.000.-Ft. A megszabott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.)
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról
szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati
rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. (A hivatali helyiségben, hivatali
munkaidőn kívül történő esemény lebonyolításakor az anyakönyvvezetőt választása szerint
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenkénti
bruttó 6.000,- Ft, a hivatali helyiségen kívül, munkaidőben történő anyakönyvi esemény
lebonyolításakor bruttó 4.000.-Ft, míg a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül
történő anyakönyvi esemény lebonyolításakor az anyakönyvvezetőt választása szerint a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenkénti
bruttó 8.000.-Ft illeti meg.)
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a hivatali helyiségen valamint a hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló
önkormányzati rendeletét.
3.) Az Önkormányzat építményadóról szóló rendeletének felülvizsgálata
A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009.(XII.14.) IRM rendelet értelmében az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete
magasabb szintű jogszabályból semmilyen szöveget nem vehet át, még idézve sem. Továbbá
a módosítással érintett önkormányzati rendeletek több olyan szerkezeti újdonságot is
tartalmaznak (pl. önkormányzati rendeletnek nem lehet preambuluma, a felsorolás szigorú
alaki megjelenése stb.) mely a fenti IRM rendelet és a törvényi előírások alapján kerültek
beépítésre.
A felülvizsgálat tehát kizárólag azt célozta meg, hogy a rendeletek megfeleljenek a fent
említett jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény, valamint a jogszabály-szerkesztésről
szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásainak.
Az Önkormányzat építményadóról szóló rendeletének formai, alaki módosításával
kapcsolatos előterjesztést (az építményadó mértékének változtatása nélkül, mely mérték
kizárólag az ipartelepen működő termelő-vállalkozásokat terheli) a képviselő-testület
egyhangúan elfogadta.
4.) Az Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló rendeletének felülvizsgálata

Az előző pontban megjelölt jogszabályok (2010.évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet) értelmében az Önkormányzat a helyi
iparűzési adóról szóló rendeletének formai, alaki módosításával kapcsolatos előterjesztést a
képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
5.) A Önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletének felülvizsgálata
Az előző pontokban megjelölt jogszabályok (2010.évi CXXX. törvény, valamint a
jogszabály-szerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet) értelmében az
Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló rendeletének formai, alaki módosításával
kapcsolatos előterjesztést a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
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 a kérelmezőnek 15.000,- Ft átmeneti segély
kifizetéséről határozott.

2.)

Királyszentistván Község Képviselő-testület 6/2011. (I.25) Kkt.
határozatában úgy döntött, hogy támogatni kívánja a tehetséges, felsőfokú tanulmányokat
folytató királyszentistváni fiatalokat, ezért – külön kérelem, és jövedelem vizsgálat nélkül
– évente három alkalommal 10.000,- Ft/fő átmeneti támogatást nyújt nekik. A
határozatban a kifizetések idejét is rögzítette a testület, az első kifizetési időpont 2011.
február 27.
A felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról szóló testületi határozat alapján a
Kulturális és Szociális Bizottság a februári támogatási összegek és azok kifizetéseiről
egyénenként határoztak.

3.)

A Szociális és Kulturális Bizottság pontosította a Gyermekfarsang
valamint a közelgő nemzeti ünnep (március 15-e 10.00 óra, Országzászló emlékműnél)
részleteit.

4.)

Megbeszélést tartott a Nőnap megrendezéséről. (március 12-én 19.00kor). A falu férfi lakossága nagy lelkesedéssel készül a királyszentistváni hölgyek,
asszonyok köszöntésére, továbbá szívesen fogadják a rendezvény még színvonalasabb
lebonyolítása érdekében a tombolatárgy felajánlásokat is.

5.)

Megtárgyalta a Bizottság az Augusztus 20-i rendezvény műsortervét.

A Szociális és Kulturális Bizottság ez úton szeretné megköszönni, mindazon szülők és
támogatók segítségét, akik felajánlásaikkal (tombola tárgyak, szendvics, sütemény)
hozzájárultak a Gyermekfarsang rendezvényének sikerességéhez.
Más hírek:
6.)

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Önkormányzatunk a
közfoglalkoztatási pályázaton 2 fő alkalmazására nyert lehetőséget:
- 1 fő rövid idejű foglalkoztatására: 2 hónap időtartamra, 4 órás foglalkoztatásra, a
támogatás intenzitása 95 %-os, valamint 4.200 Ft védőeszközre és munkaeszköz
beszerzésre;

7.)

1 fő hosszú idejű foglalkoztatására: 6 hónap időtartamra, 8 órás foglalkoztatásra, a
támogatás intenzitása 70 %-os védőeszköz és munkaeszköz beszerzése nélkül;

Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy a házi segítségnyújtással
kapcsolatosan szolgáltató társaságok alkalmazottjai az idősebb lakosságot próbálják
rábeszélni a térítésmentes szolgáltatás (házi segítségnyújtás, étkeztetés) igénybevételére.
Önkormányzatunk ezen szolgáltató társaságok működési engedélyeit megvizsgálta,
rendben találta, így csak kérni tudja az érdeklődő polgárokat, hogy még körültekintőbbek
legyenek, és jól gondolják meg, hogy kikkel szerződnek le a házi segítségnyújtással
kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére.
Önkormányzatunk a szolgáltatások elvégzésére a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás
keretén belül a veszprémi Egységesített Szociális Intézménnyel kötött szerződést a
szolgáltatás teljes körű ellátása végett.

Királyszentistván, 2011.március 6.

Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

