
2012. február 1-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
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2. Az Önkormányzat 2011. IV. negyedévi költségvetésének módosítása
3. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása
4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása
5. A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet módosítása
6. Döntés a felsőfokú tanintézményekben tanulók támogatásáról
7. Vegyes ügyek

1.) A Körjegyzőség 2011. IV. negyedévi költségvetésének módosítása  
A  Körjegyzőség  2011.  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 51.157 eFt-ra módosult, melyet a Képviselő 
Testület 3 igen szavazattal és 1 nem ellenében 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,  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  101.973 eFt  kiadási  főösszegben,  89.092 eFt  bevételi 
főösszegben,  és  12.881  eFt  költségvetési  hiánnyal  (mely  az  előző  évek  tartalékából  kerül 
finanszírozásra) az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását. 

3.) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása  
A körjegyzőség  2012.  évi  Költségvetését  46.990  eFt  bevételi  és  kiadási  főösszeggel  egyhangúan 
elfogadta. 
Ebből:
- személyi jellegű kiadás 31.736 eFt
- munkaadót terhelő járulék 7.673 eFt
- dologi  és egyéb folyó kiadások 7.580 eFt
- felhalmozási kiadás 0 eFt
Körjegyzőség létszámkerete: 12 fő

4.) A Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. fordulóban történő tárgyalása  
A költségvetés a novemberben elfogadott koncepcióra épült. 
A körjegyző asszony és a pénzügyi vezető asszony részvételével megtartott előzetes megbeszélésen a  
megjelenteknek  módosító  javaslatuk  nem  volt,  az  előterjesztett  költségvetési  javaslattal,  a  benne 
foglaltakkal egyetértettek. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal 95.059 eFt kiadási, 77.804 eFt bevételi főösszeggel és 17.255 
eFt hiánnyal – melyet az előző évek tartalékából beruházási fejlesztési célokra finanszíroz - elfogadta 
Királyszentistván Község Önkormányzata 2012. évi költségvetését.

- Működési kiadások összesen: 63.241 eFt
Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 12.559 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok: 3.496 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások: 23.716 eFt 
- támogatásértékű  működési  kiadások  államháztartáson  belül 

(Körjegyzőség támogatása 8.942 eFt): 11.792 eFt
- egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások): 10.778 eFt
- pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 900 eFt
- Felújítási és felhalmozási kiadások (beruházásokra) összesen: 31.818 eFt 



5.) A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet módosítása  
A rendelet egy pontban került módosításra, a 2. § (3) pontjában, mely azokat a rendelet típusokat 
tartalmazza,  melyeket  nem  kell  társadalmasítani.  Ez  a  pont  kiegészül  a  hulladékszállítási  díj 
megállapítását tartalmazó rendelettel. Ennek oka, hogy a díj megállapításakor tényleges döntési 
lehetősége  nincs  az  Önkormányzatnak,  mivel  a  szolgáltatót  nem  kötelezheti  veszteséges 
tevékenységre. Ha a testület nem fogadja el a kikalkulált árat, akkor a megállapított és kalkulált ár 
közötti különbséget az Önkormányzatnak kellene kifizetnie. 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal a javasolt módosítást elfogadta.

6.) 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 10 diákot érint. A Képviselő Testület egyhangúlag úgy határozott,  
hogy 2012. évben: 

I. negyedév: 2012. február 27.
II. negyedév 2012. április 30.
IV. negyedév 2012. november 30.

jövedelmi helyzettől függetlenül támogatásban részesíti a diákokat. 

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 két  kérelmezőnek, összesen 35.000,-  Ft  átmeneti segély  
kifizetéséről határozott.

2.) A Bizottság tárgyalta és elfogadta a 2012. évi munkatervét. 
3.) Tárgyalta a legközelebbi rendezvény, a gyermekfarsang idejét és programját. 

Időpont február 18-a szombat, 16.00 óra. 
Program:  jelmezes felvonulás, tánc, tombola továbbá a farsangi mulatság keretein belül – idén  
másodszor – kiszebáb készítés és égetés. 

4.) Döntött  a  Bizottság  a  nőnapi  rendezvény  idejéről  (2012.  március  10-e 
szombat, 19.00 óra) valamint a rendezvény programjáról is. 

2012. január 18-án együttes testületi ülést tartott Litér Község Önkormányzat Képviselő Testülete és 
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete  a  járási  hivatalok kialakításának 
véleményezése tárgyában.
Királyszentistván  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Közigazgatási  és 
Igazságügyi Minisztérium által a járások kialakításáról készült, és véleményezésre bocsátott tervezetet,  
és úgy határozott, hogy:

1. javasolja  a  Balatonfüredi  Járás  megosztása  révén  egy  új  járás  
kialakítását, Balatonalmádi járásközponttal. 

2. amennyiben  a  Balatonalmádi  Járás  megalakítása  engedélyezésre  kerül, 
Királyszentistván  Képviselő-testülete  a  Veszprémi  Járásból  a  
Balatonalmádi Járásba kéri a településük áthelyezését.

3. ha  a  Balatonalmádi  Járás  megalakítására  nem  kerülhet  sor,  akkor  
Királyszentistván település a Balatonfüredi Járásba kéri a besorolását.

Képviselő Testület döntésének indokai dióhéjban:
- Törvényi szabályozás szerint, körjegyzőség csak egy járáson belüli települések között hozható 

létre, így ha a testületek fenn akarják tartani a körjegyzőséget, akkor a két településnek egy  
járáshoz  kell  tartoznia.  (ha  Királyszentistván  a  veszprémi  járásban  marad,  akkor  a  Litér-
Királyszentistván  Községek  Körjegyzősége  megszűnik,  és  a  településnek  jelen  ismereteik 
birtokában két lehetősége marad:

1. Csatlakozni a Hajmáskér-Sóly Körjegyzőséghez
2. Csatlakozni Veszprémhez.)

- A  települések  között  a  már  meglévő  intézményfenntartói  társulási  megállapodás  (iskola, 
óvoda) megléte,



- Balatonalmádiban az új, korszerű orvosi ügyeleti központ megléte valamint az Önkormányzat 
már meglévő orvosi ügyeleti szerződése,

- Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  biztosítja  jelenleg  a  rendet  és  a  közbiztonságot 
településünkön – munkájukkal elégedettek vagyunk, 

- a járásközpontban intézendő hatósági ügyek zöme (melyek még a mai napig nem véglegesek, 
de  előzetes  információink  szerint  a  gyámügy,  az  építésügy,  a  szabálysértési  ügyek  és  a 
birtokháborítás) a lakosság csekély részét érinti. A jövőben várhatóan a járási hivatalok fogják  
üzemeltetni a már meglévő okmányirodákat valamint az iskolákat. 

- Képviselő  Testület  úgy  látja,  hogy  egy  kisebb  lélekszámú  járásban  nagyobb  fejlődési  
lehetősége van a kisebb településeknek, így jobban tudják érdekeiket érvényesíteni.

Más hírek:  
1.) Tájékoztatom a község lakosságát, hogy Önkormányzatunk a közfoglalkoztatási pályázat keretén 

belül 1 fő szociális látogató-települési kapcsolattartó alkalmazására nyert lehetőséget:
• 1 fő hosszú idejű foglalkoztatására: 2 hónap időtartamra, 8 órás foglalkoztatásra. A támogatás  

intenzitása 90 %-os. 
2.) A térfigyelő kamera rendszer kiépítése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.  
3.) A kézműves szakkör soron következő foglalkozása 2012. február 11. szombat délelőtt 10.00 óra.  

A foglalkozás témája a farsangi álarc készítése. Minden érdeklődő gyermeket és fiatalt vár Puskás 
Nikolett a szakkör vezetője. 

Királyszentistván, 2012. február 8.  

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


