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1.) A Litéri Árpád Fejedelem Általános Iskola jövőjének ügye  
Királyszentistván  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  litéri  Árpád 
Fejedelem Általános Iskola egyházi  fenntartásba adásának lehetőségét,  és Litér  Község és 
Királyszentistván  Község  Képviselő-testületei  között  létrejött  intézményfenntartói 
megállapodásban rögzített véleményezési jogával élve a Képviselő Testület egyhangúan azt a 
döntést  hozta,  hogy  támogatja  az  Árpád  Fejedelem  Általános  Iskola,  mint  közoktatási 
intézmény helyi Litéri Református Egyházközség fenntartásába történő átadását, valamint az 
átadás-átvétel  során  az  intézmény  2012.  augusztus  15-i  hatállyal,  jogutódlás  nélküli 
megszüntetését.

2.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása  
Az Önkormányzat  2011. évi  költségvetésének módosítását  a gazdálkodása során felmerült 
belső átcsoportosítások, a költségvetést befolyásoló testületi döntések, határozatok, melyekre 
nem  volt  költség  tervezve  valamint  a  sajátos  működési  bevételek  nem  a  tervezettnek 
megfelelő  alakulása  tették  szükségessé  az  Önkormányzat  költségvetési  rendeletének 
módosítását.
Képviselő Testület egyhangúan elfogadta a 106.314 eFt-ban kiadási főösszegben, 93.433 eFt 
bevételi főösszegben, és 12.881 eFt költségvetési hiánnyal (mely az előző évek tartalékából 
kerül finanszírozásra) az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását. 

3.) Az elvégzett belső ellenőrzésről készült beszámoló megtárgyalása   
Az ellenőrzés az önkormányzat pénzügyi-számviteli feladatellátását a vizsgált területeken a 
jogszabályoknak  megfelelőnek  találta,  jogellenes  magatartás  miatt  intézkedések 
megfogalmazására  nem került  sor.  A képviselő-testület  egyhangúan elfogadta  a  2011.  évi 
belsőellenőrzésről készült beszámolót. 

4.) A Körjegyzőség 2011. évi zárszámadásának elfogadása  
A  Körjegyzőség  12  fővel  működik,  a  2011.  évi  bevételi  főösszege  52.439  eFt,  kiadási 
főösszege 49.265 eFt, melyet a Képviselő Testület egyhangúlag elfogadott. 

5.) Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadása  
Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadása alapján a következő főösszegekkel zárta az évet: 
kiadási főösszeg 63.487 eFt, bevételi főösszeg: 102.236 eFt, pénzmaradvány összege: 38.793 
eFt,  mely  pénzmaradványból  2012.  évben  beruházások  kerülnek  finanszírozásra.  Fentiek 
alapján elmondható, hogy az önkormányzat 2011. évben megfontolt, takarékos gazdálkodást 



folytatott  annak  érdekében,  hogy  a  nehéz  gazdasági  helyzetben  is  megőrizze  a  stabil 
gazdasági helyzetét, ugyanakkor növelje a község vagyonát.
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását.   

6.) Az Önkormányzat Szociális rendeletének módosítása  
A  szociális  bizottsági  ülésen  megbeszéltek  szerint  a  lakásfenntartási  támogatás  esetében 
beépítésre került a jogosultsági feltételekhez a lakókörnyezet rendben tartása, valamint a helyi 
lakásfenntartási támogatás törlésre került a rendeletből. A rendeletben több helyen történtek 
még  módosítások,  például  a  hatáskörök  esetében,  így  a  Képviselő  Testület  egyhangúan 
elfogadta az Önkormányzat Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 
rendeletét. 

7.) Az Önkormányzat szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeleteinek módosítása   
Az országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt (továbbiakban: Szt.), mely 2012. április 
15-én lépett hatályba. Az Szt. 1. § (1) bekezdése szerint: „Szabálysértés az a törvény által 
büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.” E rendelkezés 
alapján a jövőben szabálysértési tényállásokat önkormányzati rendelet nem állapíthat meg. Az 
Szt. 254. § (2) bekezdése előírja Az Önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon 
kívül helyezni az egyes önkormányzati rendeletben rögzített szabálysértési rendelkezéseket.
Az új szabálysértési törvény alapján önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállást tehát 
nem  tartalmazhatnak,  ezért  felül  kellett  vizsgálni  az  önkormányzati  rendeleteket,  és  a 
szabálysértést tartalmazó §-aikat hatályon kívül kellett helyezni. Az átmeneti időszakban az 
április  15.  napját  követő  szabálysértési  feljelentések  ügyében  a  Kormányhivatal  jár  el,  a 
későbbiekben  pedig  a  szabálysértési  ügyek  a  járások  hatáskörébe  fognak  tartozni.  A 
képviselő-testület  egyhangúan  elfogadták  a  szabálysértési  tényállást  tartalmazó  egyes 
rendeletek módosításáról szóló javaslatot.

8.) Döntés telekadó rendelet előkészítéséről  
Az  elmúlt  időszakban  többször  felvetődött  a  telekadó  (lakosságot  nem  érintő,  hanem 
elsősorban  a  település  környezetében  lévő  gazdálkodó  egységeket  terhelő)  bevezetésének 
lehetősége.  Fentiek  tekintetében  a  körjegyzőség  munkatársai  a  bevezetés  jogi  és  tárgyi 
hátterét megvizsgálták. Megállapításra került, hogy a rendelet bevezetésének nagyon fontos 
feltétele,  egy olyan adatbázis (nyilvántartás) létrehozása,  amely mind a belterületi,  mind a 
külterületi ingatlanok adatait tartalmazza. A rendelet alapját képező adatbázisnak tartalmaznia 
szükséges az Önkormányzat  közigazgatási  területén található bel-  és külterületi  ingatlanok 
helyrajzi  számát,  területük nagyságát, a rajtuk található építmények nagyságát,  az ingatlan 
művelési  ág  szerinti  besorolását,  valamint  a  rendezési  terv  szerinti  övezeti  besorolását 
(gazdasági-szolgáltató, gazdasági-ipari, mezőgazdasági, stb.), tulajdonosait és azok adatait.
Fenti  adatbázis  létrehozása,  a  munkafolyamat  elindítására  csak  akkor  kerül  sor,  ha  a 
képviselő-testület úgy dönt, hogy be kívánja vezetni a telekadót, és utasítja a körjegyzőség 
munkatársait az előzetes munkafolyamatok elvégzésére.
A képviselő-testület tagjai 3 nem szavazattal, 2 igen szavazat ellenében úgy határoztak, hogy 
nem támogatják a telekadó bevezetésének előkészítésére tett javaslatot.

9.) Döntés a 033/3 hrsz. önkormányzati ingatlannal kapcsolatos Földhivatali ügyintézésről   
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan úgy döntött, hogy 
a Királyszentistván 033/3 hrsz-ú (Leader – Kultúr park) ingatlan esetében a Földhivatalnál 
kezdeményezi  az  ingatlan  végleges,  más  célú  hasznosításának  engedélyezését.  Az 
engedélyezési  eljárás  lefolytatását  követően  kérelmezi  a  Királyszentistván  033/3  hrsz-ú 
ingatlan gyep (rét) művelési ág besorolásának közpark besorolásra változtatását. A képviselő-
testület  az  eljárások  során  felmerülő  illetékek,  földvédelmi  járulék,  földvédelmi  bírság 
valamint egyéb költségek összegének kifizetését biztosítja.



10.) Szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötéssel kapcsolatos kérelem megtárgyalása  
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan úgy döntött, hogy 
a Királyszentistván 37 hrsz-ú -ú ingatlan csatornahálózatra történő rákötésének biztosításához 
megrendeli a Bakonykarszt Zrt.-től az ingatlan hálózati rákötő csonkjának a gerinc szintjére 
történő  lesüllyesztését.  A megrendelt  munka  költségeire  a  pénzügyi  fedezetet  biztosítja  a 
Képviselő  Testület  a  Litér-Királyszentistván-Sóly  Szennyvízcsatorna  Tulajdonközösség 
alszámlájáról.

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 három kérelmezőnek, összesen 80.000,- Ft átmeneti  segély kifizetéséről 
határozott.

2.) Önkormányzatunk  a  falu  gyermekeinek  2012.  május  26-án  szombaton  10.00  órai 
kezdettel  gyermeknapot  rendez  a  Leader-Kultúrpark  birtokbavételével  együtt,  a 
királyszentistváni  játszótéren.  Szeretettel  várjuk  a  gyerekeket  és  kedves  szüleiket.  A 
gyerkőc-programban  szerepel  sorjáték  verseny,  ügyességi  verseny,  aszfaltkréta-
rajzverseny,  ügyességi  vetélkedők.  A Bizottság  tervei  szerint  a  gyereknapon részvevő 
gyermek részére szendvicset készítenek, üdítővel vendégelik meg őket. 

Más hírek:  
1.) Királyszentistván  Község Önkormányzata  nevében  ezúton  szeretném megköszönni  az 

önkormányzati  rendezvényeken  (Hulladékgyűjtési  akció,  Férfinap)  résztvevő 
királyszentistváni  állampolgároknak  az  aktív  részvételüket,  valamint  az  egyéb  tárgyi 
felajánlásokat illetve a főzésben résztvevők egész napos helytállását, és mindenkinek, aki 
valamilyen  formában  segítette  munkánkat  a  rendezvények  még  színvonalasabb 
megtartásához. 

2.) A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint 2012. április és december 
közötti  időszakban, Veszprém és Fejér megyében a Séd-Sárvizi  Malomcsatorna egyes 
szakaszain  mederrendezéses,  kármentesítéses  és  a  szakaszokon  található  műtárgyak 
rekonstrukciós  munkálatokat  hajtanak  végre.  A  meder  környezetében,  a  parti  sávon 
partéltől  6-6  m  távolságban,  valamint  a  mederben  irtási,  medertisztítási  és  kotrási, 
iszapolási  munkákat  végeznek  el.  A  munkák  elvégeztével  a  vízelvezető  medrek  és 
szabályozó  műtárgyak,  zsilipek  rekonstrukciójával  várhatóan  javulni  fog  a  medrek 
árvízlevezető képessége, javul a bel és külterületek árvízi biztonsága, csökken az elöntés 
veszélye, fenntarthatóvá válik a meder és a parti sáv, rendezettebb környezet alakul ki. A 
kármentesítési feladatok elvégeztével a meder környezeti állapota, a víz minősége javulni 
fog. 

Királyszentistván, 2012. május 3.  

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


