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1.) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása
A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítását a 10.000,- Ft értékű
kamatbevételek tették szükségessé. Így a módosított bevételi – kiadási főösszeg 46.990
eFt-ról 47.000 eFt-ra módosult, melyet a Képviselő Testület egyhangúlag elfogadott.
2.) Beszámoló
a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
A Képviselő Testület 1 tartózkodás mellett elfogadta az Körjegyzőség I. féléves
költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót az alábbi főbb számokkal:
Összes bevétel:
20.344.000,- Ft
Összes kiadás:
21.623.000,- Ft
ebből:
Személyi juttatás:
17.093.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulék: 4.175.000,- Ft
Dologi kiadás:
3.094.000,- Ft
Létszámkeret:
12 fő
3.) Királyszentistván Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2. sz.
módosítása
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2. sz. módosítását dióhéjban a következők
tették szükségessé:
Szent István szoborhoz hozzájárulás (Szentistvánbaksa Önkormányzatának), a
kamatbevételek az előirányzattól eltérő mértéke, a fűtéskorszerűsítéskor keletkezett
hulladék vas értékesítéséből adódó bevétel, a Közfoglalkoztatottak dologi kiadása (eszköz
és munkaruha), a Faluház bérleti díjának lekönyvelése, Körjegyzőség fele a Köztisztviselői
nap támogatására megszavazott összeg, a Nyugdíjas klub támogatása (tiszteletdíjról
történt
lemondásból
keletkezett
tartalékból)
továbbá
egyéb
központi
támogatásváltozások.
A módosított költségvetés 96.827 eFt bevételi és kiadási
főösszeggel került –
egyhangúlag – elfogadásra.
4.) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79.§. (1)
bekezdése rendelkezik arról, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának
fél éves helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A 2012. évi I. félév végéig az
Önkormányzat költségvetése a következőképpen alakult:
Bevétel:
Intézményi működési bevétel: 1.682.000,- Ft
Önkormányzat sajátos bevétele: 18.665.000,- Ft
Önkormányzat költségvetési támogatás: 4.239.000,- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 0,- Ft
Támogatás értékű bevétel:
712.000,- Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök:
0,- Ft

Kiadás
Működési kiadás:
13.893.000,-Ft ebből:
Személyi jellegű kiadás: 6.081.000,- Ft
Járulékok:
1.543.000,- Ft
Dologi kiadások:
5.928.000,- Ft
Egyéb folyó kiadások: 341.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás):
Támogatások, elvonások:
7.587.000,- Ft
Tartalék:
0, Ft

6.372.000,- Ft

Pénzforgalma az Önkormányzatnak:
2012. június 30-i pénzkészlet: 87.899.000,- Ft
2012. első félévi bevétel:
25.298.000,- Ft
2012. első félévi kiadás:
27.647.000,- Ft
Döntéshozók számára egyaránt nagy felelősséggel járó, fontos feladat a település
fejlesztése, ennek tükrében végeztük munkánkat. A település fejlődéséről elmondható,
hogy a kitűzött célok elérése érdekében megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott
gazdálkodást folytatottunk. A bevételek elmaradása ellenére a fejlesztések a
terveknek megfelelően folyamatosan valósultak meg, melyet részben a pénzmaradvány
(előző évekből származó költségvetési tartalék) igénybevételével, másrészt a dologi,
működési kiadások erőteljes leszorításával tudott az Önkormányzat elérni.
Az alapellátáshoz az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet
biztosítani tudtuk. A képviselő-testület a több éves stratégiai elemeket tartalmazó
meghatározott fejlesztési célok közül számos célkitűzését megvalósította, ezáltal
biztosítva a falu fejlődését, élhetőbbé tételét.

2012. második félévében fontos feladat a bevételi oldal megerősítése,
mind az adók, mind az önkormányzatot illető támogatások befolyásáért
mindent meg kell tennünk.
Cél hogy a gazdálkodási egyensúly tárgyéven belül visszaálljon, azaz a működési
kiadásokat fedezzék a működési bevételek, és a fejlesztések is minél nagyobb részben
inkább a tárgyévi tartalék és nem az előző évi pénzmaradvány terhére kell, hogy
megvalósuljanak, mert így biztosítható a település folyamatos fejlődése.
A Képviselő Testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról
készült beszámolót egyhangúlag elfogadta.
5.) Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
csatlakozásról
A www.bursa.hu honlapon közölt információk alapján ismét kiírásra kerül a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat.
Képviselő
Testület
egyhangúlag megszavazta a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást,
ugyanis Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta részt vesz a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatban, támogatva ezzel is a királyszentistváni tehetséges gyerekeket.
6.) 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
2011. év októberében kapott támogatási összeg felhasználásáról. A Királyszentistváni
Polgárőr Egyesület az egyesületekre előírt törvényi változásoknak eleget tett, így
működését akadálytalanul folytathatja.
A Polgárőr Egyesület Királyszentistvánon jelenleg az az egyetlen olyan civil szervezet,
amely nem csak a közbiztonság fenntartásáért dolgozik (azaz saját működési feladatát
látja el), hanem segíti és aktívan támogatja az Önkormányzat minden
megmozdulását, legyen az szemétgyűjtés, vagy az augusztus 20-i rendezvénysorozat
stb., mely más jelenleg élő civil szervezetről, mint egyesületekről ez nem mondható el.
Képviselő Testület a Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmét – egyhangúlag –
elfogadta.
7.) Eplény Község Önkormányzatának VKTT-hez történő csatlakozás elfogadása

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2012. június 27-ei rendkívüli ülésén
megtárgyalta és elfogadta Eplény Község Önkormányzatának csatlakozási szándékát.
Eplény község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2012. június 21-i testületi ülésén
döntött, hogy 2013. január 1. napjától a Veszprém Város székhelyű járáshoz tartozzon,
ezzel egyidejűleg döntött a Zirc Kistérségi Többcélú társulásból történő kiválásáról is, és
felkérte a VKTT Munkaszervezetének vezetőjét, hogy az együttműködési szándékukat
támogassa, illetve a változáshoz szükséges előkészítő intézkedéseket megtenni
szíveskedjen.
Képviselő-testület egyhangúan elfogadta Eplény Község VKTT-hez történő csatlakozását.
8.) Döntés a képviselők megjutalmazásáról
Polgármester a képviselők részére plusz juttatás kifizetésére tett javaslatot az eddigi
munkájuk valamint a több napos falunapi rendezvényben kifejtett tevékenységük
elismeréseként. Képviselő Úr módosító javaslattal élt, miszerint nem javasolja a plusz
juttatás kifizetését, mert ezen feladatok végrehajtása minden képviselőnek kötelessége.
A módosító javaslatot a Képviselő Testület leszavazta.
A Képviselő Testület a Kulturális és Szociális bizottság elnökének 70.000,- Ft (4 igen, 1
nem szavazat mellett), a Képviselő asszonynak 23.000,- Ft (4 igen, 1 nem szavazat
mellett) továbbá a kirendeltség-vezető részére 60.000,- Ft (5 igen szavazattal) továbbá
polgármester részére (4 igen, 1 tartózkodás mellett) 80.000,- Ft plusz juttatás kifizetését
szavazta meg. Az alpolgármester úr valamint képviselő úr lemondott a részükre történő
plusz juttatás kifizetéséről.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület.
Más Hírek:
A Kulturális és Szociális Bizottság döntött a Nyugdíjas Nap megszervezéséről, melyet
2012. október 5-jén 18.00 órakor fog megtartani a Faluház Színháztermében. Minden
meghívott nyugdíjast (nagymamát és nagypapát) szeretettel vár a Képviselő Testület.
A képviselő-testület 11/2012. (III. 21.) határozatával döntött arról, hogy biztosítja testvértelepülésünk, Csehi vendéglátását. Testvértelepülésünk küldöttsége 2012. július 2729-én vendégeskedett településünkön. A vendéglátás költségeire (útiköltség,
vendéglátás, belépők) összesen 596.171 Ft-ot fizetett ki Önkormányzatunk.
A Szent Király Találkozó 2012. évben Szentistvánbaksán került megrendezésre,
melyen önkormányzatunk 11 fővel képviseltette magát. A részvétel költségeire (utazás
költségei, ajándék, koszorúzás) 189.945,- Ft-ot fordított Önkormányzatunk.
A XX Szent István Napok rendezvénysorozat költségeire bruttó 3.924.328,- Ft került
kifizetésre. A pályázati kötelezettségünknek eleget tettünk, az Irányító Hatóság helyszíni
ellenőrzés során mindent rendben talált, a rendezvényt követően a beszámolási
kötelezettségünknek határidőn belül eleget tettünk, a pályázat nettó 1 millió Ft-os
elszámolása jelenleg folyamatban van.
A 7/2012. (IV.18.) NGM rendelet előírja, hogy az üzemeltetők kötelesek 2012. augusztus
31-ig tájékoztatni a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséget a játszóterek,
illetve a játszótéri eszközök számáról, valamint azok állapotáról. Fentiek alapján
Önkormányzatunk a játszótéri eszközök ellenőrző felülvizsgálatára 55.880,- Ft-ot
fizetett ki.
A Leader Kultúrpark pályázat elszámolása folyamatban van. A kifizetési kérelem
határidőre benyújtásra került, melynek alapján az Irányító Hatóság Helyszíni szemlét és
dokumentum alapú ellenőrzést tartott. Ellenőrzésre kerültek a pályázattal kapcsolatos
költségek igazolása, megtekintették a beépített anyagok és eszközök minőségi
tanúsítványait Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat maradéktalanul teljesítette
Önkormányzatunk. A támogatási összeg folyósítása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium hivatalának határozatát követően kerül majd folyósításra.

A fészekhinta beszerzéséről való döntés előterjesztése 2013. év tavaszán kerül sor, mivel
már közeledik az esős, hűvös idő, így az új eszközt – a gyerekek sem tudják már igazán
kihasználni – már nem lesz kitéve a téli időjárás viszontagságainak.
A Szent István Park padozatának felújítására hozott döntésünkkel kapcsolatban
törvényességi vizsgálatot folytatott le a Kormányhivatal, melynek során vizsgálta, hogy a
döntés a törvényeknek megfelelően került-e meghozatalra, illetve az önkormányzat
(pénzügyi) működésével kapcsolatban is vizsgálatot folytattak. A Kormányhivatal írásbeli
tájékoztatása alapján a képviselő-testület döntése a jogszabályoknak és helyi
szabályozásoknak megfelelően született meg, jogszerűtlen eljárást az önkormányzat
részéről nem tapasztaltak.
A Képviselő Testület támogatta az Autó-Motor Sport Egyesület 2012. augusztus 19-én
megrendezett roncs derbi futamát 50.000,- Ft értékben.
Az önkormányzat szerződésben vállalta, hogy biztosítja a temető fenntartását. A
szerződésben vállalt feladatok ellátása kiterjed a terület rendben tartására, (fűvágás
stb.), az eszközök javítására (locsolócsapok meghibásodása stb.) a járulékos költségek
finanszírozására úgy, mint vízdíj, az összegyűlt hulladék elszállíttatásának költségeire stb.
Lakossági kérésnek eleget téve tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy
Önkormányzatunk a temető fenntartásainak költségeire ebben az évben eddig
mintegy 115.000,- Ft fizetett ki.
Királyszentistván, 2012. szeptember 26.
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