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10) Műszaki tanácsadói megbízási szerződés megtárgyalása
11) Jogi tanácsadói feladatok ellátására tartós megbízási szerződés tervezetének
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13) 04. Alapítvány kérelmének megtárgyalása
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1.) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása  
A  Körjegyzőség  költségvetésének  módosítását  főként  könyvelés-technikai
műveletek,  kamat  bevételek,  illetve  a  képviselő-testület  döntése  alapján  a
köztisztviselői  nap  támogatását,  illetve  körjegyzőségi  dolgozó  jutalmazását
tartalmazzák. 
A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal  elfogadta  a  Körjegyzőség  2012.  évi
költségvetésének módosítását

2.) A Körjegyzőség 2012. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása  
A Körjegyzőség 12 fővel működött az elmúlt évben, a 2012. évi bevételi főösszege
49.779 eFt, kiadási főösszege 46.557 eFt, melyet a Képviselő Testület egyhangúlag
elfogadott. 

3.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása  
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását a gazdálkodása során
felmerült  belső  átcsoportosítások,  a  költségvetést  befolyásoló testületi  döntések,
határozatok,  melyekre  nem  volt  költség  tervezve  valamint  könyvelés  technikai
műveletek tették szükségessé, melyet a képviselő testület egyhangúlag elfogadott. 

4.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása  
Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása alapján a következő főösszegekkel zárta
az évet:
Az  önkormányzat  költségvetésének  bevételi oldala  84.587  eFt-ban,  míg  a
kiadási oldala 67.696 eFt-ban került megállapításra.
2012. évben a bevételek mintegy 18 millió Ft-tal csökkentek, míg a kiadások
megközelítőleg az előző évi  szinten maradtak, és mindamellett, hogy a kötelező
és önként vállalt feladatok maradéktalanul ellátásra kerültek, még mintegy 19 millió
Ft értékű beruházás valósult meg az elmúlt évben.
Fentiek  alapján  elmondható,  hogy  az  önkormányzat  2012.  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  egyhangúlag  elfogadta  az  Önkormányzat  2012.  évi
zárszámadását.   



5.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének korrekciója  
A korrekcióra azért volt szükség, mert a költségvetés elfogadásakor még nem volt a
testület annak az információnak a birtokában, hogy azon önkormányzatok, melyek
2012. december 31. napjáig megkötötték a Megyei Könyvtárakkal a feladat-ellátási
szerződést,  jogosulttá váltak 1.140,-  Ft/fő,  azaz mintegy  579 eFt feladat-ellátási
támogatás lehívására. 
A  képviselő-testület  egyhangúlag  elfogadta  az  Önkormányzat  2013.  évi
költségvetésének korrekcióját.

6.) 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 egyhangúlag elfogadta a 2012. évi belsőellenőrzésről készült
beszámolót. 

7.) 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása  
A  közbeszerzésekről  szóló  törvény  alapján  a  költségvetési  év  elején  az
Önkormányzatnak éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre,
függetlenül attól, hogy adott évre tervez-e az önkormányzat közbeszerzési értéket
elérő beruházást.
A  képviselő-testület  4  igen  szavazattal  elfogadta  az  Önkormányzat  2013.  évi
közbeszerzési tervét.

8.) 2014. évi koncepció meghatározása  
Az államháztartásról szóló törvény előírta, hogy április 30-áig a polgármesternek be
kell terjesztenie a képviselő-testület elé a 2014. évi koncepciót. Mivel még az idei
bevételek  alakulása  kétséges,  így  csak  általános  irányelvek  kerültek
megfogalmazásra,  melyeket  majd  a  novemberi  költségvetési  koncepció
elkészítésekor  kerülnek  alkalmazásra,  melyet  a  képviselő-testület  egyhangúlag
elfogadott. 

9.) Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás átalakításának  
megtárgyalása

A Szociális és Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás átalakítását  jogszabályi
változások tették szükségessé. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a jogszabályi változásokat. 

10.) Műszaki tanácsadói megbízási szerződés megtárgyalása  
Az építésügyi hatósági ügyek tekintetében Balatonalmádi Város Jegyzője jogosult
2013. január 1. napjától eljárni. Mivel ők kizárólag hatósági ügyekben járnak csak el,
ezért  a képviselő-testület 3 igen szavazattal  és 2 nem szavazattal  döntött  arról,
hogy  műszaki-építésügyi  feladatainak  ellátásához  segítséget  vesz  igénybe,  és
megbízási  szerződéssel  műszaki  tanácsadót  alkalmaz,  aki  a  lakosság
építésügyi-műszaki  ügyes-bajos  dolgaiban  is  támogató  kezet  nyújt,  előzetes
időpont-egyeztetés után.

11.) Jogi  tanácsadói  feladatok  ellátására  tartós  megbízási  szerződés  
tervezetének megvitatása

Önkormányzatunkat átalánydíjas megbízási szerződés megkötésének lehetőségével
kereste meg az eddig eseti megbízással tevékenykedő jogi szakértő. 
Képviselő  testület  megtárgyalta,  és  elutasította  az  átalánydíjas  jogi  tanácsadói
megbízási szerződés megkötésére tett javaslatot, és úgy határozott, hogy szükség
esetén a jogi tanácsadást eseti megbízási szerződések alapján veszi igénybe.  



12.) Sólyi Kertbarátok Köre kérelmének megtárgyalása  
A  Sólyi  „Szőlőhegyi”  Kertbarátok  Közhasznú  Egyesület  kérelemmel  fordult
Önkormányzatunkhoz,  hogy  a  csapadékos  időjárás  által  megrongálódott,  sólyi
szőlőhegyre  vezető  önkormányzat  tulajdonú  földút  helyreállítására  létrejött
összefogást  anyagilag  is  támogassuk.  A  Sólyi  szőlőhegyen  lakó  és  gazdálkodó
emberek évek óta társadalmi munkában javítgatják az utat, és eddig még sohasem
kértek hozzá anyagi támogatást.
Képviselő  testület  egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy   a  „Sólyi  Szőlőhegyi”
Kertbarátok  Közhasznú  Egyesület  munkáját  100.000,-  Ft  összeggel  támogatja
2013-ban.

13.) 04. Alapítvány kérelmének megtárgyalása  
A „04 Alapítvány”  a  mentőautók  felszereltségének  korszerűsítését,  és  a  mentés
színvonalának  emelését  tűzte  ki  célul  2011.  évben.  Sajnálatos  módon  az  egyre
korszerűsödő  eszközök  ára  és  azok  működtetési  költségei  a  magasba  kúsztak,
melyet az alapítvány nem tud kigazdálkodni. 
A  Képviselő  Testület  egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy  40.000,-  Ft  összeggel
támogatja a „04 Alapítvány” munkáját.

Vegyes ügyet nem tárgyalt a Képviselő Testület. 

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 lebonyolításában. 

2.) A fogorvosi ellátással kapcsolatban tájékoztatom a tisztelt lakosokat, Dr. Rajnai
Andrea,  a  litéri  fogorvos  asszony  megkapta  a  működési  engedélyt
Királyszentistván  tekintetében  is,  így  2013.  április  1.  napjától  fogadja  a
királyszentistváni betegeket. Rendelési idő: hétfő és szerda: 8.00 – 14.00 kedd:
13.00 – 19.00 Telefonszám: 88/463-742 
Rendelő intézet címe: Litér, Töhötöm u. 1. 

3.) Tájékoztatom a lakosokat, hogy 2013. május 11-én szombaton 7.00 órától 2013.
május 12. vasárnap 18.00 óráig teljes útzárra kerül sor a 7202-es út felújítása
miatt, a forgalmat a Litér Erőműi útra terelik. 

4.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban
megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók. 

2013. április 23-án Közmeghallgatást tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete

Napirendi pontok 
1. Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának ismertetése
2. Az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési tervei
3. Vegyes ügyek, lakossági kérdések

1.) Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának ismertetése  
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását 84.587 eFt bevételi
és 67.696 eFt kiadási főösszeggel fogadta el. A különbözetként mutatkozó mintegy
17 millió forint pénzmaradványként jelentkezik.
Összességében elmondható, hogy 2012. évben is jól, és takarékosan gazdálkodott
az  Önkormányzat.  Annak ellenére,  hogy az  előző évinél  mintegy 18 millió  Ft-tal
kevesebb bevétele volt 2012-ben, minden feladat ellátásra került, és a  lakosság



részére  továbbra  is  biztosítani  tudtuk  a  megszokott  támogatásokat,
szociális kérelem fedezethiány miatt nem került elutasításra.
Az  önkormányzat  belső  ellenőrzése  a  Balatonalmádi  kistérségen  keresztül
biztosított,  az  építésügyi  hatósági  ügyeket  Berhida végezte  a  településen  2012.
december  31-ig,  míg  a  kötelező  közoktatási  feladatokat  a  Litérrel  kötött
intézményfenntartói szerződéssel biztosítottuk az elmúlt évben. 
A családsegítést, és a gyermekjóléti feladatokat a Bendola Családsegítő Szolgálat
látja el a községben. A háziorvosnak a helyiség biztosított, annak költségeit (fűtés,
világítás,  takarítás)  az  önkormányzat  állja.  A  védőnői  szolgálat  Litérrel
együttműködve kerül biztosításra.
A  könyvtár  működését  a Veszprémi  Kistérség Többcélú  Társulás  által  szervezett
mozgókönyvtári  rendszerben  biztosítottuk.  Tagjai  vagyunk  a  Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének és a Regió Pelso Közalapítványnak.

Szociális juttatások:
Az  önkormányzat  az  érvényben  lévő  törvények,  kormány  és  egyéb  ágazati
rendeletek,  valamint  a  helyi  rendeletek  értelmében  biztosítja  a  szociálpolitikai
ellátásokat, és egyéb juttatásokat.
Önkormányzatunk 2012. évben átmeneti segélyre 370 eFt-ot, lakásfenntartási
támogatásra  183  eFt-ot,  méltányossági  alapon  hozott  határozat  alapján
közgyógy-igazolvány  után  26  eFt-ot, temetési  segélyre  250 eFt-ot,  szülési
segélyre 285 eFt-ot, rendszeres szociális segélyre 308 eFt-ot, foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra 872 eFt-ot,  ápolási díjra  1.098 eFt-ot fizetett ki, míg a
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra fordított összeg 145 eFt volt.
A gyermekek részére tanévkezdési támogatás címen 967 eFt-ot biztosítottunk,
valamint  támogattuk  a  tehetséges  királyszentistváni  fiatalok  nappali  tagozatos,
felsőfokú tanulmányait egyrészt a  Bursa Hungarica ösztöndíj keretében, melyre
350 eFt került  kifizetésre  (10fő),  másrészt  évi  három alkalommal  jegyzetek  és
utazási  költséghez  nyújtott  támogatással,  melyre  2012.  évben  280  eFt-ot
fordítottunk.  Arany  János  Tehetséggondozó  tagozatra két  királyszentistváni
gyermek jár, részükre 40 eFt ösztöndíj került kifizetésre 2012. évben.
Az  intézményfenntartó  társulási  megállapodás  alapján  a  litéri  iskolába,  illetve
óvodában  járó  gyermekek  után  összesen  2.600  eFt-tal  járultunk  hozzá  az
intézmények fenntartásához.  
Nyugdíjasoknak,  nagycsaládosoknak karácsonyra  288 eFt-ot  biztosítottunk,
továbbá támogattuk a lakosság szennyvíz-csatorna használatát, mely támogatási
összeg  2012.  évre  vonatkozóan  1.100  eFt-ot  tett  ki,  továbbá  a  lakossági
szemétdíj-támogatásra 1.586 eFt-ot fordítottunk. 
A  2012.  évben a  lakosság  részére  biztosított  segélyek  és  támogatások  összege
meghaladta a 10 millió Ft-ot, ami a 2012. évi költségvetési bevételnek mintegy
13  %-a,  a  kiadásoknak  pedig  megközelítőleg  16  %-a.  Az  Önkormányzat  által  a
lakosság  felé  nyújtott  támogatások  összege  meghaladta  az  állam  által  nyújtott
támogatások összegét (8 millió forintot), egy olyan gazdasági helyzetben, amikor
a tárgyévi bevételeink 18 millió Ft-tal maradtak el az előző évitől. 
Fentiek  alapján  elmondható,  hogy  Királyszentistván  Község  Önkormányzata
mindent megtett  annak érdekében, hogy a támogatásokra a megfelelő összeget
biztosítsa.  A 2012.  évben a beadott  kérelmek közül  pénzhiány miatt  egyet sem
kellett elutasítani. 
Önkormányzatunk  munkája  egy  szociálisan érzékeny,  és  a  rászorulókon
segíteni akaró és segíteni  tudó önkormányzati  tevékenységet tükröz.  Az egyre
nehezedő  gazdasági  helyzetben  igen  nagy  kihívást  jelent  Önkormányzatunknak,
hogy a támogatások mértékét a következő években is szinten tudja tartani, és a
rászorulókat segíteni tudja.  

2012. évi beruházások, eszközbeszerzések:



Önkormányzatunk 2012. évben  beruházásokra és  felújításokra 19.200 eFt-ot
fordított  az  önkormányzat.  A  beruházások  és  eszközbeszerzések  közül  a
következőket emelném ki:
Befejeződött a „Leader kultúrparkok és központok kialakítása, melyre 2012. évben
még mintegy  1.363  eFt-ot  költöttünk.  A  beruházás  összköltsége  megközelítőleg
12,0  millió  Ft  volt,  a  pályázat  elszámolása  megtörtént.  A  közbiztonság  javítás
érdekében a képviselő-testület ciklusprogramja alapján térfigyelő kamerás rendszer
került kiépítésre, bruttó 1.726 eFt-os összegben. Az országzászló emlékmű felújítása
március 15-re elkészült. A felújításra 80 eFt-ot fordítottunk. Folytatódott a faluház
korszerűsítése: a gáz- és fűtésrendszer felújítására 2012. évben 6.585 eFt került
kifizetésre. Elkészült a 2012. évi költségvetésben tervezett aszfaltozott sportpálya,
a műszaki  ellenőrzés után az összköltség 6.483 eFt-ot  tett ki.  A későbbiekben a
sportpálya mellé még két pihenőpad került felállításra, mintegy 150 eFt értékben. A
2008-ban befejeződött játszótéri beruházást tovább bővítettük, és ennek keretében
egy kültéri  ping-pong asztal  került beszerzésre 248 eFt értékben. A Szent István
Park padozatának cseréje a műszaki ellenőrzést is beleértve 2.301 eFt-ba került, és
2012. augusztusában valósult meg.
A  szükségessé  vált  új  közúti  jelzőtáblák  beszerzésére,  illetve  köztéri  szemetes
edényzet vásárlására 240 eFt-ot fordítottunk, mely eszközök kihelyezésre kerültek.
A  községgazdálkodás  részére  154  eFt  értékben  beszerzésre  került  egy  damilos
fűkasza.  A  Faluházban  a  büfé  eszközállományát  121  eFt  értékben  bővítettük.
Beszereztünk  továbbá  250  eFt  értékben  egy  projektort,  valamint  egy  színes
nyomtatót, és hangkeverőt.

A Körjegyzőség zavartalan működéséhez 8.942 eFt-ot, míg az Öböl tv munkájának
támogatására 500 eFt-ot biztosítottunk.  
Megemlítendő még a község közvilágítására fordított összeg is, mely 2012. évben
1.500 eFt-ot tett ki (Közösségi ház, Faluház, Szent István Park, Leader Kultúrpark
áram-energiafogyasztása mintegy 2.300 eFt volt).
Célként jelöltük meg, hogy a jelenlegi nehéz gazdálkodási helyzetben továbbra is
fenntartsuk  az  önkormányzat  stabil  helyzetét,  és  kiegyensúlyozott,  racionális
gazdálkodás  folytatása  mellett  tovább  tudjuk  fejleszteni  a  községet,  illetve  a
jövőben is biztosítani tudjuk a lakosság részére nyújtott támogatásokat.

2.) Az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési tervei  
Önkormányzatunk alapvető feladata, hogy 2013. évben is biztosítsuk a közösségi
intézményhálózat  folyamatos  és  zökkenőmentes  működtetését,  valamint  az
önkormányzatokra háruló kötelező és önként vállalható feladatokat minél szélesebb
körben lássuk el,  a  korábbi  évekhez hasonló,  racionális  gazdálkodás  mellett.  Fő
célkitűzésünk  a  fejlesztés,  és  a  közösségépítés,  mely  beruházásokkal,  illetve  a
közösségi programok mind szélesebb körű biztosításával valósítható meg.
A 2013. évre tervezett beruházások közül egyes beruházások már megvalósításra,
illetve a munkák megrendelésre kerültek, a 2013. évi (részben már megvalósított)
fejlesztési elképzelések a következők:
Beszerzésre  kerültek  üdvözlő  táblák  214  eFt  értékben,  melyek  kirakása  a  jövő
hónapban várható.
Ebben  a  hónapban  tovább  bővítjük  a  játszótér  eszközparkját  mintegy  800  eFt
értékben  egy  fészekhintával,  melyet  gyereknapra  már  igénybe  is  vehetnek  a
királyszentistváni gyerekek.
A ciklusprogramban megfogalmazott  vagyonvédelmi feladatok terén 2012. elején
térfigyelő kamera rendszer került kiépítésre, mely rendszert 2013. évben bővíteni
szeretnék. A beruházás mintegy 730 eFt-ba fog kerülni. 
A Képviselő-testület márciusi testületi  ülésén döntött arról, hogy a játszótér és a
Leader  Kulturpark  megközelítését  elősegítendően  portalanítja  az  önkormányzati
területen,  szokásjog  alapján  kialakult  út  nyomvonalát.  A  beruházás  tervezett
összege 1.800 eFt.



2013. évben tovább folytatódnak a Faluház felújítási munkálatai egyes nyílászárók
cseréjével,  külső  homlokzatának  felújításával,  és  a  színháztér  padlásolásával  és
hőszigetelésével.  Erre azért  van igen nagy szükségünk,  mert az elmúlt  évben a
fűtési  költségünk  mintegy  3  millió  Ft-ot  tett  ki,  és  ebből  jelentős  összeg  a
színházterem tetőzetén keresztül kiszökő hőmennyiség miatt adódott, mert a terem
mennyezetét csak a felszerelt lambéria képezi. Ezen munkálatokra 14.500 eFt-ot
különített el a képviselő-testület a költségvetésben. A pályázatot hamarosan kiírjuk.
A ravatalozó tetőszerkezetének felújítását követően 2013. évben a belső felújítását
is  meg  szeretnék  valósítani,  melyre  3.300  eFt-ot  tervezett  be  költségvetésbe  a
képviselő-testület.  
A  településen  a  Szent  István  Parkban  felállított,  fából  készült  Szent  István
szobrunkkal  sajnos  az  időjárás  nem  bánt  kegyesen,  és  egyre  veszélyesebb  a
további  fenntartása,  ezért  a  költségvetésben  a  képviselő-testület  2.500  eFt-ot
különített  el  egy  új  bronz  mellszobor  készíttetésére.  Terveink  között  szerepel
továbbá, egy a Település történetét bemutató monográfia elkészíttetése, melyre a
képviselő-testület  2.500  eFt-ot  különített  el.  Fejlesztési  elképzeléseink  között
szerepel  továbbá  kerékpár  tárolók,  hulladékgyűjtő  edényzetek  és  további  padok
elhelyezése a játszótér környékén.
Tervezzük  továbbá  a  Szent  István  Park  elektromos  kapcsoló  és  elosztó
szekrényének  karbantartását  és  javítását,  valamint  felmérésünk  alapján
szükségessé  vált  a  Faluház  színháztermében  a  színpad  megvilágítását  biztosító
elektromos eszközök karbantartása is. 

3.) Vegyes ügyek, lakossági kérdések  
A  lakossági  kérdésekre  a  Képviselő  Testület  a  Közmeghallgatáson  a  válaszokat
megadta,  a  részletes  jegyzőkönyv  a  Könyvtárban  megtekinthető,  illetve  a  a
honlapon elolvasható. 
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