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9/1. A Szent Király Szövetség kérelmének megtárgyalása

1.) Beszámoló  a  Körjegyzőség  2011.  évi  költségvetésének  III.  negyedéves   
végrehajtásáról

A Képviselő Testület a Körjegyzőség 2011. III. negyedévi költségvetését egyhangúlag elfogadta az alábbi főbb számokkal: 
Összes bevétel: 36.466.000,- Ft
Összes kiadás:  36.466.000,- Ft

ebből: 
Személyi juttatás: 23.835.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulék:   5.552.000,- Ft
Dologi kiadás:   4.114.000,- Ft
Felhalmozási kiadás:  875.000,- Ft
Létszámkeret: 12 fő

A  Képviselő  Testület  egyhangúan  elfogadta  az  Körjegyzőség  III.  negyedéves  költségvetésének  teljesítéséről  készült  
beszámolót. 

2.) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása  
A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciós tervét a bevételi és kiadási oldalon 45.770..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
Jubileumi állami fedezet: 1.905.000,-
Litér Község hozzájárulás 77 %: 28.850.000,- Ft
Királyszentistván hozzájárulás 23 %: 8.618.000,- Ft 

Kiadás:
Személyi juttatás: 30.695.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok: 8.288.000,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadás: 6.500.000,- Ft

3.) Beszámoló  az  Önk  ormányzat  2011.  évi  költségvetésének  III.  negyedéves   
végrehajtásáról

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 
2011. évi III. negyedév végéig az Önkormányzat költségvetése a következőképpen alakult: 

Bevétel:
Intézményi működési bevétel:   2.564.000,- Ft
Önkormányzat sajátos bevétele: 39.296.000,- Ft
Önkormányzat költségvetési támogatás:  6.258.000,- Ft
Támogatás értékű bevétel:  13.565.000,- Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök: 53.000,- Ft
Kölcsönök visszatérülése:   4.000,- Ft

Kiadás
Működési kiadás: 21.116.000,-Ft
Személyi jellegű kiadás:  8.397.000,- Ft
Járulékok: 2.297.000,- Ft
Dologi kiadások: 9.734.000,- Ft
Szociálpolitikai ellátások:  4.435.000,- Ft
Támogatásértékű kiadások:  12.431.000,- Ft



Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás): 14.092.000,- Ft
Felhalmozási egyéb kiadás 173.000,- Ft

Pénzforgalma az Önkormányzatnak:
2011. január 1-jei pénzkészlet: 60.988.000,- Ft
Folyó évi bevétel: 62.255.000,- Ft
Folyó évi kiadás: 48.260.000,- Ft
2011. szeptember 30-i pénzkészlet: 74.983.000,- 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. 2011. szeptember 30-án lekötött betétként 
60 millió forinttal rendelkezett az önkormányzat.  
A Képviselő Testület  az Önkormányzat III.  negyedéves költségvetésének teljesítéséről készült  beszámolót egyhangúan 
elfogadta. 

4.) Az Önkormányzat 2012. évi költségveté  si koncepciójának megtárgyalása  
Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2012.  évi  költségvetésének  bevételi  
főösszegét 60.161 eFt-tal, és kiadási főösszegét 88.914 eFt-tal tervezi.
A  költségvetés  részletes  kidolgozását  a  koncepcióban  meghatározott  irányelvek  alapján  kell  összeállítani,  melyek  az  
alábbiak:
I. Cél a gazdálkodás racionalizálása, a működési kiadások bázis éven, vagy bázis év alatt történő szinten tartása.
II. Bevételi lehetőségek, további források feltárása

-  A  szabad  felhasználású  keretként  nyilvántartott  rövid  lejáratú  betétben  elhelyezett  pénzkészlet  részbeni  
felszabadítása kizárólag beruházási, felújítási célra.

- Benyújtott  pályázatok  kifizetési  igényeinek  pozitív  elbírálása  bevételi  forrást  jelent,  ami  csökkenti  a  szabad 
pénzmaradvány felhasználási szükségletet.

2012. évi fejlesztési kiadások tervezete:
Faluház korszerűsítése: 10.000.000,- Ft
Szent István Park padozat teljes cseréje: 2.700.000,- Ft
Aszfaltozott kispálya kialakítása: 15.000.000,- Ft
 Jelzőrendszeres vagyonvédelmi szolgálat kiépítése 500.000,- Ft
Kültéri szemeteskukák cseréje település egészén 200.000,- Ft
Deák Ferenc utcai terület parkosítása 400.000,- Ft
Országzászló környezetének rendbetétele 100.000,- Ft
Közútjelző táblák 200.000,- Ft
Leader Park hinta és kerékpártároló beszerzése 500.000,- Ft

5.) Nyugdíjasok és nagycsaládosok karácsonyi megajándék  ozása  
A Képviselő Testület az előző évek hagyományainak megfelelően döntött a településünkön életvitelszerűen élő nyugdíjasok 
és a településünkön életvitelszerűen élő nagycsaládosok a karácsony, a szeretet ünnepéhez kötődő megajándékozásról. Ennek 
megfelelően településünkön életvitelszerűen élő nyugdíjasok részére és a településünkön életvitelszerűen élő nagycsaládosok  
részére gyermekenként 2.500,- Ft/fő meleg étkezési utalványt szavazott meg a képviselő testület. A döntésnek megfelelően 
80 fő nyugdíjas és 12 család 38 gyermeke részére összesen 295.000,- Ft valamint járulékos költségei kerültek kifizetésre. 

6.) Bursa  Hungarica  Ösztöndíjpályázat  2012.  évi  fordulójára  beérkezett  pályaművek   
megtárgyalása

Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  az  előző  évekhez  hasonlóan  csatlakozott  a  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2012. évben ezzel is támogatva a településen élő, felsőoktatási  
intézményben nappali tagozaton tanuló diákokat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap. 2011/2012-es tanév második féléve, 
illetve a 2012/2013-as tanév első féléve. A folyósítás kezdete 2012. márciusa. A pályázat pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: 

• a települési Önkormányzat által nyújtott támogatás,

• a megyei Önkormányzat által nyújtott támogatás,

• intézményi támogatás. 
Az  ösztöndíjat  (mind  az  önkormányzati,  mind  az  intézményi  ösztöndíjrészt)  az  a  felsőoktatási  intézmény  folyósítja  a  
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. 
Az Önkormányzathoz hét pályázat érkezett. A Képviselő Testület a Kulturális és Szociális Bizottság javaslatára, mind a hét  
pályázatot elfogadta és támogatja 35.000,- Ft/hó összeggel. Így átlag egy tanuló 5.000,- Ft/fő összeget kap. A Testület a  
pályázók között rangsort állított fel 1 – 7-ig. 

7.) Az  Arany  János  Tehetséggondozó  Programban  részt  vevő  gyermekek  támogatási   
lehetőségének megtárgyalása

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról  
szóló 30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelet alapján pályázatot hirdetett helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok 



számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein –  
lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező,  tehetséges,  nyolcadik  évfolyamos  tanulóinak  a  Hátrányos  
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére. A program célja, hogy segítse a hátrányos  
helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Településünkről két pályázó diák szeretne bekerülni a programba, és kérték az  
önkormányzat támogatását.
A  Képviselő  Testület  a  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  javaslatára,  mind  a  két  pályázatot  egyhangúlag  elfogadta  és  
támogatja  5.000,-  Ft/hó  összeggel   a  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában  való 
részvételüket.

8.) Térfigyelő-rendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása  
Napjainkban minden település törekszik arra,  hogy az ottlakók minél inkább magukénak érezzék falujukat, városukat és  
ennek – egyebek mellett – fontos elemeit képezik az elérhető infrastruktúrák, igénybe vehető szolgáltatások és a biztonság. 
A közterületen található értékek, a magántulajdon, valamint az emberi biztonság védelmének legmodernebb formáját jelentik  
a  közbiztonsági  térfigyelő  rendszerek.  Használatuk  által  egy-egy  kijelölt  terület,  település  –  24  órás  megfigyelés  és  
képrögzítés alá helyezhető. Ez mind a prevenció, mind a felderítés szempontjából óriási lehetőségekkel bír, hiszen a rendszer  
egyrészt visszatartja a bűnelkövetésre és garázdaságra hajlamos egyéneket a bűncselekmény elkövetésétől, másrészt segít az 
elkövetők  azonosításában  és  elfogásában.  Az  érintett  területeken  ezáltal  egyértelműen  mérhetővé  vált  a  közbiztonság  
javulása.  Fentiek  megfontolása  alapján  Önkormányzatunk  árajánlatokat  kért  be  a  térfigyelő-rendszer  kiépítésére.  A  
tapasztalatok szerint egy térfigyelő rendszer bevezetése jelentősen,  akár 30–50%-kal is csökkenti  a bűnözést a felügyelt  
területeken.  Jó  szolgálatot  tehet  a  forgalomfigyelésben,  illetve  a  baleseti  kockázatok  csökkentésében.  A  bekövetkezett  
balesetek rekonstruálásában is fontos szerepet játszhat.
A  rendszer  kiépítésének  első  lépéseként  a  település  területén  két  egymástól  független  rendszer  kerül  kiépítésre  a  
költséghatékony megoldás érdekében. Az önkormányzat, és közvetlen környezetének megfigyelését egy 4 kamerából álló  
analóg vezetékes rendszer végzi.  A vezetékes rendszer lényegesebben kedvezőbb árfekvésű a vezeték nélküli megoldásokkal  
szemben. Ezen a területen a kábelhálózat kiépítése megoldható. 
A Szent István Park és annak bejárata (utcafront), azaz a település peremén elhelyezkedő játszótér megfigyelése csak vezeték  
nélküli  IP  (internet  protokol)  hálózattal  valósítható  meg.  Ennek  a  rendszernek  nagy előnye  a  kameraképek  digitalizált  
továbbítása továbbá, hogy a  rendszer szabadon bővíthető.
Valamennyi kamera képét az önkormányzat központjában található videó szerver, digitális rögzítő tárolja. Az önkormányzat  
ezenkívül  használhatja  marketingcélokra,  egy-egy  szebb  településrész,  épület,  nevezetesség  bemutatására  honlapján  
keresztül. 
A térfigyelő rendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok közül, a széleskörű referenciával rendelkező, legjobb ajánlatot adót  
vállalkozást bízta meg a képviselő-testület a munka elvégzésével.  

9.) 9  /1.              A Szent Király Szövetség kérelmének megtárgyalása  
Szentkirályszabadja  Község  Önkormányzatának  polgármestere  a  Szent  Király  Szövetség  tagjának,  Szentistvánbaksának 
ajándékozandó Szent István szobor anyagi támogatása tárgyában megkereséssel fordult Önkormányzatunkhoz.
A Szent  Király  Szövetség  közgyűlésén  született  döntés  alapján  2012.  évben  a  XVI.  találkozó  Szentistvánbaksán  kerül  
megrendezésre, ahol a taggyűlés döntött  a Szentistvánbaksa községnek Szent István mellszobor adományozásáról.  Mivel  
Sajószentkirály polgármestere jelezte, hogy a 2009. évben a Szövetség tagjaitól a szobor készítésére kapott összeg nem került  
felhasználásra,  a  Képviselő  Testület  egyhangúan  úgy  döntött,  hogy  az  akkor  támogatásként  megszavazott  összeget, 
visszaigénylést követően (80.000,- Ft) fordítsák a szentistvánbaksai szoborhoz történő hozzájárulásra.

Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
A Bizottság egy kérelem elutasítása mellett, három fő részére összesen 30.000,- Ft átmeneti segély 
kifizetéséről határozott a Szociális rendeltünk 19. §-a (6) bekezdése alapján.

A Királyszentistván Község Képviselő-testület 6/2010. (I.27) 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 felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóit, azaz 10 főt 
10-10.000,- Ft támogatásban részesített.
Megvizsgálta  a  Bursa  Hungarica  pályázatra  beérkezett  pályázatokat,  elfogadásra  javasolta  a 
Képviselő Testületnek. 
Döntött  a  Bizottság  a  Mikulás  nap  szervezéséről,  a  csomagok  nagyságáról  (500  Ft/csomag), 
darabszámáról (100 csomag). 

Más Hírek:
A  temetőben  november  hónapban  csőtörés  volt,  mely  következtében  fel  kellett  tárni  a 
vezetékrendszert. A feltárást követően az elkorrodálódott csőrendszer cserére került.

Az  önkormányzat  mindig  ősszel  szokott  tárgyalni  a  község  közbiztonsági  helyzetéről.  A 
Balatonalmádi Rendőrkapitány úr tavaly ősszel azt kérte, hogy halassza el a képviselő-testület a 
közbiztonsági beszámoló megtárgyalását év elejére, hogy teljes naptári évről tudjanak beszámolni. 



Ezért idén ősz helyett várhatóan februárban kerül megtárgyalásra Királyszentistván közbiztonsági 
helyzetének alakulása.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Laroco Motorsport Club 2011. december 11-én Mikulás 
rally-t  tart.  Ennek kapcsán  a Magyar  Közútkezelő  engedélyt  adott  állami  közutak  lezárására.  A 
lezárással érintett útszakaszok a következők: 

7216 sz. út: a 72-es fő út litéri elágazótól a királyszentistváni helység-jelző tábláig 8-18 
óráig kerül teljes lezárásra, míg a

7202 sz. út: a 72-es fő út  berhidai  elágazótól  az erőművi  útig 8-18 óráig  kerül  teljes 
lezárásra

Megkeresésemre  Pál  Béla  országgyűlési  képviselő  értesített,  hogy  törvénymódosító  indítványt 
nyújtott  be  képviselő-társaival  a  településen  létesülő  hamvasztóval  kapcsolatban  felmerült 
joghézag megszüntetésére, melyben indítványozták, hogy hamvasztó ne létesülhessen lakóházak, 
illetve  gyermek  és  szabadidő  létesítmények  1000  méteres  körzetében,  illetve  az  érintett 
önkormányzat hozzájárulása nélkül.

A  Királyszentistvánért  Egyesület  és  az  Önkormányzat  összefogásával  idén  immár  második 
alkalommal kerül –hagyományteremtő céllal – megrendezésre az Adventi Börze és Falu Karácsonya 
2011. december 18-án 15.00 órakor a Szent István Parkban, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
vár a szervező Királyszentistvánért Egyesület. A rendezvényen ünnepi köszöntőt mond Bikádi László 
református lelkész. 

Királyszentistván, 2011. december 3.

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


