2011. október 25-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő
Testülete
Napirendi pontok
1) Királyszentistván Község Önkormányzat költségvetésének 2011. III. negyedéves módosítása
2) A 2012. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
3) Stratégiai terv felülvizsgálata
4) Leader pályázaton történő részt vételről döntés
5) A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása
6) Vegyes ügyek

1.) Királyszentistván Község Önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetésének
módosítása
Az Önkormányzat III. negyedévi költségvetésének módosítását a gazdálkodása során felmerült
belső átcsoportosítások, a költségvetést befolyásoló testületi döntések, határozatok valamint azok
a határozattal elfogadott tételek indokolják, melyekre nem, vagy kevesebb összeg került a
tervezéskor elkülönítésre. A módosított költségvetés 83.361 eFt bevételi és kiadási főösszeggel
került – egyhangúlag – elfogadásra.
Bevétel:
Intézményi működési bevétel:
1.619.000,- Ft
Önkormányzat sajátos bevétele:
45.604.000,- Ft
Önkormányzat költségvetési támogatás: 8.459.000,- Ft
Támogatás értékű bevétel:
14.617.000,- Ft
Kölcsönök visszatérülése
181.000,- Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek:
12.881.000,- Ft
Kiadás
Működési kiadás:
61.923.000,-Ft ebből:
Személyi jellegű kiadás:
12.405.000,- Ft
Járulékok:
3.381.000,- Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:
23.444.000,- Ft
Szociálpolitikai ellátások:
9.524.000,- Ft
Támogatásértékű kiadások:
11.585.000,- Ft
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:1.541.000,- Ft
Rövid lejáratú kölcsön
43.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás):17.935.000,- Ft
Általános tartalék és céltartalék:
3.503.000,- Ft
2.) A 2012. évi belsőellenőrzési terv elfogadása
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92.§ (6) bekezdése alapján a helyi
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek előző év november
15-ig meg kell tárgyalnia. Az ellenőrzési terv elkészítésének a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. Rendelet 18. §-a alapján kockázatelemzésen kell
alapulnia. A belső ellenőrzéseket végző Szántó és Társa Bt. elkészítette az önkormányzat
kockázatelemzését és az éves ellenőrzési tervet, mely szerint a belsőellenőrzés célterületei a
pályázati elszámolások, számviteli szabályozottság, bevételek beszedése, közbeszerzési és
beszerzési eljárások lesznek.
A 2012. évi belsőellenőrzési tervet a Képviselő Testület – egyhangúlag – elfogadott.
3.) Stratégiai terv felülvizsgálata
A stratégiai terv ráilleszkedik a belsőellenőrzési tervre, a belső ellenőrrel történt egyeztetés alapján
készült el 2016-ig, ez tartalmazza a kockázati részek megfogalmazását és azt, hogy milyen főbb
célja, területei lesznek a későbbiekben a belsőellenőrzésnek.
A Képviselő Testület az 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet szakmai követelményeinek megfelelve
felülvizsgálta, illetve 2012-2016. évekre elkészített belsőellenőrzési stratégiai tervét – egyhangúlag
– elfogadta.
4.) Leader pályázaton történő részt vételről döntés

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület akciócsoport „Helyi LEADER szellemiségű
rendezvények támogatása” célterület vonatkozásában lehetőség nyílik a „XX. Szent István Nap –
Királyszentistváni Falunap” rendezvénysorozat támogatása tárgyában pályázat benyújtására. A
közösségépítő hagyományos rendezvények komoly szerepet játszanak a helyiek életében, sokak
esetében az egyetlen olyan társas érintkezési forma, mely lehetővé teszi számukra az értékteremtő
kulturális tevékenységből való részesülést. A 2012. augusztus hónapban megrendezendő
rendezvénysorozattal minden korosztály számára tartalmas, kulturált kikapcsolódást nyújtó
programokat kívánunk megvalósítani Királyszentistvánon. A pályázat keretében igénybe vehető
támogatás legnagyobb mértéke 1 millió Ft.
Királyszentistván Község Önkormányzatának a LEADER szellemiségű rendezvényre vonatkozó
pályázatának benyújtását a Képviselő Testület – egyhangúlag – támogatta.
5.) A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása
A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a
költségvetésben elkülönített összegből 100.000,- Ft-tal, támogatást nyújtson egyesületüknek. Az
egyesület a kérelemmel egyidejűleg benyújtotta az elszámolását a 2010. év decemberében kapott
támogatási összeg felhasználásáról. A tavalyi évben kapott támogatásból formaruhát (nadrág,
kiskabát, láthatósági mellény, póló, sapka) vásároltak tagjaiknak, melyre az elszámolás (és a csatolt
számla) alapján 207.600,- Ft-ot fizettek ki.
A Képviselő Testület a Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmét – egyhangúlag – elfogadta.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület.
2011. október 27-én együttes testületi ülést tartott Litér Község Önkormányzat
Képviselő Testülete és Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) Litér-Királyszentistván
Községek
Körjegyzősége
alapító
Okiratának,
valamint
Megállapodásának módosítása
2) Litér-Királyszentistván Községek Körjegyzőségének szervezeti felépítésének átszervezése
2011. november 1-től
1.) Litér-Királyszentistván Községek Körjegyzősége alapító Okiratának, valamint
Megállapodásának módosítása
Az Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy
ebben az évben a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. Az
összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011.
november 8. között történik. A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról
a települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzője, mint települési népszámlálási felelős
gondoskodik. A népszámlálás pénzügyi lebonyolítása a Körjegyzőség feladata, melynek
könyveléséhez szükséges egy új szakfeladat nyilvántartásba vétele, ezért szükséges a Körjegyzőség
alapító okiratának módosítása.
A Képviselő Testület az Alapító Okiratának módosítását – egyhangúlag – elfogadta.
2.) Litér-Királyszentistván Községek Körjegyzőségének szervezeti felépítésének
átszervezését 2011. november 1-től.
Litér-Királyszentistván Községek Körjegyzőségén jelenleg az igazgatási feladatok teljes körű
ellátását 4 fő igazgatási köztisztviselő és 1 fő kirendeltség vezető látja el. A jelenlegi szervezeti
felépítésből látható, hogy a mostani létszám ezen az ügykörön 1 fővel meghaladja az engedélyezett
3 fő létszámot. A javasolt szervezeti felépítés átszervezésének célja, az ellátandó feladatok, a
munkakörök és a bérköltségek racionalizálása, továbbá a munkaköri leírások és feladatok
meghatározásával a létszám csökkentése.
A változó jogszabályok, továbbá az Önkormányzati törvény is arra vonatkozóan változik kiemelten,
hogy az önkormányzati települést közvetlenül érintő települési feladatok, mint a
"községgazdálkodás" továbbra is helyi szinten maradjon. Így a jogszabályi változás lehetőséget ad
arra, hogy a hivatalsegéd nyugdíjazásával az üresen maradt státusz miatt, a megüresedett állást
egy új foglalkoztatásban egy teljesen új munkaköri leírás, feladat meghatározás alapján kerüljön
betöltésre, úgymint település-gazdálkodási ügyszak ügyintéző. Ezt a munkakört betöltő
köztisztviselő egyben a települések "Litér-Királyszentistván" életében a mindennapi

községgazdálkodást hatósági jogkörrel együtt irányítaná. A szervezeti rendszer átszervezésével így
szakmailag jobb, és eredményesebb „közös” munkát tud végezni, a települések további fejlődését
ezzel elősegítve.
A Képviselő Testület a Litér-Királyszentistván Községek Körjegyzőségének szervezeti felépítésének
2011. november 1-től történő átszervezését – egyhangúlag – elfogadta.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
A Bizottság három fő részére összesen 35.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről határozott a
Szociális rendeltünk 19. §-a (6) bekezdése alapján.
Október 1-jén az Önkormányzat vacsorával köszöntötte a Sólyi Szőlőhegyen, a Cifra-házban falunk
„szépkorú” állampolgárait. Ez úton szeretném megköszönni a rendezvény lebonyolításában
résztvevők munkáját.
Településünk október 23-án a Templomkertben megemlékezett az 1956-os forradalomról, a
Szabadságharc évfordulójáról és a Köztársaság kikiáltásának napjáról. Az esős idő ellenére a
megjelent ünneplő közönségnek tisztelettel köszönjük a részvételt.
Más Hírek:
Tájékoztatom a t. királyszentistváni lakosokat, hogy az orvosi ügyelet valamint a szakorvosi ellátás
2011. november 2-tól, Balatonalmádi, Petőfi u. 2-4. szám alatti új Egészségügyi Központban
vehetők igénybe.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról a szándéknyilatkozat október 3-án
elküldésre került, a pályázati kiírások kifüggesztésre, illetve minden olyan tanulónak kiküldésre
került a pályázati kiírás és a pályázati űrlap, aki a tanévkezdési támogatáshoz felsőfokú tanintézeti
jogviszony-igazolást nyújtott be önkormányzatunkhoz.
A szeptemberi Kulturális és Szociális Bizottsági ülésen felvetődött, hogy az Önkormányzat emelje
maximumra az iparűzési- és az építményadót, valamint vessen ki telekadót. Ezt megvizsgálva
tájékoztatom a lakosságot, hogy településünkön az iparűzési adó a maximálisan kivethető 2 %-on
van megállapítva. Az építményadó jelenleg 800 Ft/m 2, a maximálisan megállapítható mérték:
1.100,- Ft/m2, mely a lakosságot nem terheli. Ennek emeléséről a koncepció készítésekor tárgyal a
Képviselő Testület, és a decemberi testületi ülésen a kialakult egységes álláspontnak megfelelően a
rendeletünket felülvizsgáljuk és módosítjuk. A telekadó csak belterületen vethető ki, ami a lakosság
terheit növelné, így annak kivetését nem javaslom.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy felszámolási eljárás alá került egy olyan területünkön működő cég,
melynek befizetései az iparűzési adónk és építményadónk jelentős részét, azaz több mint 1/3-át
tették ki. Tehát a jövőben adóbevételeink jelentősen csökkeni fognak, ami eredményezheti a
lakossági szociális juttatások csökkentését, a szociális ollónk szűkítését.
Önkormányzatunknál az érvényben levő helyi adók bevétele az alábbiak szerint alakult.
Építményadó előirányzat: 8 millió forint volt, befolyt 9.945 eFt (124,3 %). A hátralék összege: 2.129
eFt, mely egy adóalany tartozása, aki fizetési nehézségei miatt részletfizetési kedvezményt kapott.
Az iparűzési adó előirányzat 32.000 eFt, ebből befolyt 23.259 eFt (72,7 %). A hátralék összege:
6.546 eFt, mely 15 adóalany tartozása. Ebből várhatóan 3.727 eFt behajthatatlan lesz, mert a cég
ellen felszámolási eljárás folyik.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a bevallások alapján (a gazdasági válság hatásaként) a
befizetendő iparűzési adó nagysága folyamatosan csökken, a tavalyihoz képest idén mintegy 20 %kal. (7 millió Ft)
A gépjármű adó 2011. évi előirányzata 3.278 eFt, melyből befolyt 2.633 eFt (80,3 %). A hátralék
összege: 1.795 eFt, amely 61 adózó tartozása. Az 50 eFt feletti hátralékosok száma 7 fő. A
behajtások folyamatosak, a felszólítások megküldésre kerültek. Azok esetében, akik ezután sem
fizették be a tartozásukat az önkormányzat megkeresi a munkáltatókat a letiltás érdekében. Ha erre
nincs mód, akkor az autó a forgalomból kivonásra kerül!
Királyszentistván, 2011. november 3.
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