
2011. január 25-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 

Napirendi pontok 
1. A Körjegyzőség 2010. IV. negyedévi költségvetésének módosítása
2. Az Önkormányzat 2010. IV. negyedévi költségvetésének módosítása
3. A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása
4. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása
5. A 04 Alapítvány kérelmének megtárgyalása
6. A VKTT-vel kötött Feladatellátási szerződés módosításának elfogadása
7. Döntés a felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról
8. A Vertikál Zrt-vel kötött szerződés felbontása
9. Vegyes ügyek

1.) A Körjegyzőség 2010. IV. negyedévi költségvetésének módosítása  
A  Körjegyzőség  2010.  évi  Költségvetésének  módosítását  a  felügyeleti  szervtől  kapott  támogatás 
változása  és  a  folyó  működési  és  felhalmozási  kiadásoknál  mutatkozó  többletkiadás  tették 
szükségessé.  Így  a  módosított  bevételi  –  kiadási  főösszeg 46.488 eFt-ról  52.495 eFt-ra  módosult, 
melyet a Képviselő Testület egyhangúlag elfogadott. 

2.) Az Önkormányzat 2010. IV. negyedévi költségvetésének módosítása  
Az Önkormányzat IV. negyedévi költségvetésének módosítását a gazdálkodása során felmerült belső 
átcsoportosítások,  a  költségvetést  befolyásoló  testületi  döntések,  határozatok  valamint  a  sajátos 
működési  bevételek nem a tervezettnek megfelelő alakulása  tették szükségessé,  ezért  a Képviselő  
Testület 100.600 eFt bevételi és kiadási főösszeggel egyhangúan elfogadta. 

3.) A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása  
A körjegyzőség 2011. évi Költségvetését 45.499 eFt bevételi és kiadási főösszeggel 3 igen és 2 nem 
szavazattal elfogadta. 
Ebből:
- személyi jellegű kiadás 30.838 eFt
- munkaadót terhelő járulék 7.128 eFt
- dologi  és egyéb folyó kiadások 6.560 eFt
- felhalmozási kiadás 973 eFt
Körjegyzőség létszámkerete: 12 fő

4.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása  
Az  Önkormányzat  2011.  évi  költségevetésével  kapcsolatosan  több  kérdés,  észrevétel 
megfogalmazódott, ezért a költségvetési vitát lezárva a Képviselő Testület úgy határozott, hogy az  
Önkormányzat 2011. évi költségvetés tárgyalásának és elfogadásának II. fordulóját a 2011. februári 
testületi ülésre halasztja. 
A Képviselő Testület ezen napirendi pont tárgyalásakor 3 igen, 1 nem valamint 1 tartózkodás mellett  
úgy  határozott,  hogy  2011.  január  1.  napjától  a  teljes  munkaidőben  és  a  részmunkaidőben 
foglalkoztatott dolgozóknak is egységesen biztosítja az étkezési utalványt, melynek mértékét 10.000,-  
Ft/hó összegben határozta meg.

5.) A 04 Alapítvány kérelmének megtárgyalása  
A  „04  Alapítvány”  a  mentőautók  felszereltségének  korszerűsítését,  és  a  mentés  színvonalának 
emelését tűzte ki célul 2011. évben. Sajnálatos módon az egyre korszerűsödő eszközök ára és azok 
működtetési költségei a magasba kúsztak, melyet az alapítvány nem tud kigazdálkodni. 
A  Képviselő  Testület  egyhangúan  úgy  határozott,  hogy  40.000,-  Ft  összeggel  támogatja  a  „04 
Alapítvány” munkáját.

6.) A VKTT-vel kötött Feladat ellátási szerződés módosításának elfogadása   
A  képviselő-testület  határozatának  megfelelően  a  VKTT  Feladatellátási  szerződését  2010. 
novemberében már aláírta.  A 2010. december 8-i Veszprémi Kistérségi  Többcélú Társulási  ülésen 
azonban  a  már  aláírt  szerződés  9.  pontját  kiegészítették,  mely  szerint  a  személyi  térítési  díjak 



mérsékléséről vagy elengedéséről az érintett helyi települési polgármester egyetértésével a Társulás 
Elnöke dönt.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a VKTT-vel kötött Feladatellátási szerződés módosítását.

7.) Döntés a felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról  
Királyszentistván Község Képviselő Testülete már évek óta támogatja a beiskolázási segélyen kívül a 
felsőoktatásban tanuló diákokat 10 – 10.000,- Ft-tal negyedévente a szorgalmi időszak alatt. Jelenleg 
ez a támogatás 6 diákot érint. A Képviselő Testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 2011. évben: 
I. negyedév: 2011. február 27.
II. negyedév 2011. április 30.
IV. negyedév 2011. november 30-án 
jövedelmi helyzettől függetlenül támogatásban részesíti a diákokat. 

8.) A Vertikál Zrt-vel kötött szerződés felbontása  
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag hozzájárult a Vertikál 
Zrt-vel  kommunális  hulladék-szállítási  szerződés  megszüntetésére  kötött  szerződésből  adódó 
kötelezettségek kifizetéséhez.

Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület. 

Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
A  szociális  és  gyermekvédelmi  igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  önkormányzati  rendelet  19.  §.  
alapján az első kérelmezőnek 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, a második kérelmezőnek 5 igen 
szavazattal valamint a harmadik kérelmezőnek 4 igen szavazat és 1 nem szavazat ellenében összesen  
22.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről határozott.

A Bizottság tárgyalta és elfogadta a 2011. évi munkatervét. 
Tárgyalta  a  legközelebbi  rendezvény a  gyermekfarsang idejét  és  programját.  Időpont  március  5-e 
szombat, 16.00 óra. Közelebbi információt az érdekeltek szórólapokról és Meghívóból kapnak. 
Döntött a Bizottság a nőnapi rendezvény idejéről (2011. március 12-e szombat, 19.00 óra) valamint a 
rendezvény programjáról is. 

Királyszentistván, 2011.január 31. 

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


