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1.) Beszámoló a Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta a Közös Hivatal (Körjegyzőség) I. féléves
költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót az alábbi főbb számokkal:
Összes bevétel:
23.729.000,- Ft
Összes kiadás:
23.729.000,- Ft
ebből:
Személyi juttatás:
14.225.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulék:
3.583.000,- Ft
Dologi kiadás:
2.965.000,- Ft
Létszámkeret:
10 fő
2.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 2. számú módosítása
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 2. sz. módosítását a bérkompenzáció,
illetve egyes átfutó tételek valamint a Magyar Államkincstár által megjelölt tételek
módosításai tették szükségessé.
A módosított költségvetés 101.960 eFt bevételi és kiadási főösszeggel került –
egyhangúlag – elfogadásra.
3.) Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV Törvény 87.§. (1) bekezdése rendelkezik
arról, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának fél éves
helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A 2013. évi I. félév végéig az
Önkormányzat költségvetése a következőképpen alakult:
Bevétel:
Intézményi működési bevétel:
1.766.000,- Ft
Önkormányzat sajátos bevétele:
25.061.000,- Ft
Önkormányzat költségvetési támogatás: 3.075.000,- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:
0,- Ft
Támogatás értékű bevétel:
1.164.000,- Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök:
0,- Ft

Kiadás
Működési kiadás:
13.815.000,-Ft ebből:
Személyi jellegű kiadás:
6.169.000,- Ft
Járulékok:
1.439.000,- Ft
Dologi kiadások:
6.207.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás):
Támogatások, elvonások:
12.753.000,- Ft
Tartalék:
0, Ft

1.050,- Ft

Pénzforgalma az Önkormányzatnak:
2013. június 30-i pénzkészlet:
104.170.000,- Ft
2013. első félévi bevétel:
37.973.000,- Ft
2013. első félévi kiadás:
31.562.000,- 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.
2013. 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 2013. évi költségvetés első félévi
végrehajtásáról készült beszámolót egyhangúlag elfogadta.

4.) A

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2013. évi
költségvetésének módosítása
Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás feladatait
ellátó Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetésének
módosítása azért volt szükséges, mert a jogszabályi előírásoknak megfelelően
2013. július 1. napjától új, jogi személyiséggel rendelkező társulás jött létre.
A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta a Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének módosítását

5.) Beszámoló a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ 2013. évi
költség-vetésének I. félévi végrehajtásáról
Királyszentistván az első félévi kötelezettségét teljesítette az Alapszolgáltató
Központ fele. A beszámolóból kitért arra is, hogy 2013. I. félévében településünkről
a házi segítségnyújtást senki nem igényelte a Balatonalmádi SZAK-tól.
A Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta a Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltató Központ 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült
beszámolót.

6.) A

Balatonalmádi
módosítása

Szociális

Társulás

Társulási

Megállapodásának

Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta a Balatonalmádi Szociális Társulás
Társulási
Megállapodásának
módosítását,
mely
módosítás
Papkeszi
Önkormányzatának csatlakozási szándéka miatt vált szükségessé
7.) A Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntéséhez
kapcsolódó többletkiadással összefüggő támogatás igényléséhez szükséges
nyilatkozat meghozatala
Kistérség átalakulásakor született döntés arról, hogy a munkaszervezet
megszüntetésre kerül. Egy fő kivételével a létszámleépítés megvalósult. A települési
önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatások igénylésének feltétele, hogy a társulást alkotó
önkormányzatok is nyilatkozzanak arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett
foglalkoztatottat nem tudják továbbfoglalkoztatni. Mivel a létszámleépítéskor
Királyszentistván község is tagja volt a VKTT-nek, így Királyszentistván Község
Képviselő Testülete egyhangúlag nyilatkozott, hogy nem tudja továbbfoglalkoztatni
a leépítésre került dolgozót.
8.) A Királyszentistváni Református Egyházközség templom felújítás
kapcsán benyújtott kérelmének megtárgyalása
Királyszentistván egyetlen műemlékvédelem alá eső építménye a református
templom, mely 1839 és 1841 között épült klasszicista stílusban. Az épület egyhajós,
kétkarzatos tömegéhez a déli oldalon karzatos oldalszárny csatlakozik. A szép
arányú, letisztult egységes formakincsű, kellemesen rumizált belső tér máig
sértetlenül őrzi az eredeti klasszicista stílusát. A tetőfedés 2010 nyarán egy
viharban megrongálódott, a rossz állapotú palafedés cseréje régóta sürgetővé vált.
A templom felújítása forráshiány miatt eddig elmaradt, azonban a település
szempontjából fontos, hiszen a településkép meghatározó eleme. Királyszentistván
Képviselő-testületének ciklusprogramjában szerepel a templom felújítása, melyre
lehetőséget biztosított a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt
pályázat. A pályázaton Önkormányzatunk is indulni szándékozott, melynek kapcsán
az előkészületek (pályázathoz költségvetés elkészítése, illetve pályázatíró cégektől
ajánlatok kérése) megtörténtek, ám a testület elé történő terjesztése nem valósult
meg, mert a Királyszentistváni Református Egyházközség vezetője, Bikádi László
lelkész jelezte, hogy ők szeretnének a pályázaton indulni. A Királyszentistváni
Református Egyház benyújtotta pályázatát, mely a következőket tartalmazta:
A meglévő ácsszerkezet megtartása mellett a jelenlegi fedés elbontását, a lebontott
pala (veszélyes hulladék) ártalmatlanítását. A tető fedését cseréppel, a főhomlokzat
íves oromfalának fém fallefedéssel történő ellátását. A főhomlokzat főpárkányain a
hódfarkú cserepek lecserélését, a lábazat fagyálló vakolattal történő ellátását,
illetve a homlokzaton vékonyvakolat készítését, és a belső templomfalak és
boltozatok kétrétegű meszelését. A Királyszentistváni Református Egyház által
benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, és 14.731.290 Ft-ot nyert a
felújításra. A pályázat utófinanszírozású, ezért a Királyszentistváni Egyházközség
azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy ezen összeget megelőlegezni
szíveskedjen!
Képviselő Testület egyhangúlag elfogadta a Királyszentistváni Református
Egyházközség templom felújításának előfinanszírozására benyújtott kérelmét, és a
későbbiekben kidolgozásra kerülő feltételek felek általi kölcsönös elfogadása mellett
biztosítja a szükséges 14.731.290,- Ft-ot.
9.) Faluház ereszdeszkázat festésére beérkezett árajánlat megtárgyalása
A Faluház teljes külső megújulásához esztétikai szempontból szükséges az
ereszdeszkák lefestése, mely műszakilag még nem indokolt, ám célszerű
megvalósítása, mivel jelenleg a felújítás kapcsán az épület körül van állványozva.
Amennyiben ezt a munkát később szeretné az Önkormányzat elvégeztetni, az
állványozás díját (ami jelentős összeg) újra meg kellene fizetnie. A felújítást végző
vállalkozó 308.550,- Ft + ÁFA összegért végezné el az ereszdeszkázat javítását,
festését, illetve a toronyfedés bádogozásának javítását, melyet a képviselő testület
egyhangúlag megszavazott.

10.) Döntés
a
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.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő testület.
2013. július 31-én rendkívüli testületi ülést tartott Királyszentistván
Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázatok véleményezése
2) Királyszentistván monográfiájának elkészítésére beérkezett árajánlatok
megtárgyalása
3) Döntés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
4) A Szent István Napok rendezvénysorozat megrendezéséhez plusz keret
biztosítása
5) Vegyes ügyek
5/1. A Szent Király Szövetség találkozójára keret biztosítása
1.)

Csivitelő
Óvoda
és
Bölcsőde
intézményvezető
pályázatok
véleményezése
A 2013. május 30-i, Litér és Királyszentistván Községek Képviselő-testületei által
megtartott együttes ülés keretében a két testület tárgyalt, a Litéri Csivitelő Óvoda
és Bölcsőde óvodavezetői állásának 2013. augusztus 1. napjától történő
betöltéséhez pályázat kiírásáról. A pályázatban megjelölt határidőig 1 pályázat
érkezett, a jelenlegi intézményvezető, Rokalyné Csizmadia Margit pályázott az
állásra.
Képviselő testülete három igen szavazattal támogatja Rokalyné Csizmadia Margit
óvodavezetői állásra történő kinevezését 5 évre, 2013. augusztus 1. napjától.
2.)

Királyszentistván
monográfiájának
elkészítésére
beérkezett
árajánlatok megtárgyalása
Képviselő testület által elfogadott ciklusprogram tartalmazza a település
monográfiájának elkészíttetését. A munka elvégzésére három árajánlat érkezett. Az
árajánlatok tartalmazzák a monográfia megírását, és könyv formában történő
megjelentetésének költségeit. (A könyv mérete: 168x238 mm (B/5), terjedelme: 336
+ 16 oldal, borító: 4x4 szín fóliázva, műnyomó 115 g, kötészet: cérnafűzés,
keménytábla, gömbölyű gerinc)
Képviselő testülete három igen szavazattal a legjobb árajánlatot adó Viza Kft.-t
(Veszprém, Hajlat u. 31.) bízza meg a település monográfiájának elkészítésével, az
árajánlatában foglaltak szerint, 1.272.000,- Ft + ÁFA összegért.
3.)
Döntés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Képviselő testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. évi (IV.16.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdése alapján megtárgyalta a
Települési Értéktár Bizottság létrehozásának lehetőségét, és három igen szavazattal
úgy határozott, hogy nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának
lehetőségével, mivel Királyszentistván csak egy jelentősebb műemlékkel,
református templommal rendelkezik.
4.)

A Szent István Napok rendezvénysorozat megrendezéséhez plusz
keret biztosítása

A költségvetés tervezésekor az évek óta szokásos 2,5 millió Ft került betervezésre
az augusztus 20-i rendezvénysorozat költségeire. Mivel a fellépő művészek
tiszteletdíjai az évek során megemelkedtek, továbbá az idei keretből jelentős
összeget visz el az egyik sztár együttes (Neoton) tiszteletdíja, valamint a
szerződésben igényelt hang- és fénytechnika, illetve a fedett színpad biztosítása,
ezért az előzetes számítások szerint a rendezvény zavartalan pénzügyi
lebonyolításához 300.000,- Ft plusz keret biztosítását három igen szavazattal
szavazta meg a képviselő testület.
5/1. A Szent Király Szövetség találkozójára keret biztosítása
Képviselő testülete három igen szavazattal úgy határozott, hogy a Szent Király
Szövetség találkozóján való részvételhez a költségvetésében bruttó 100.000,- Ft
összegű plusz keretet biztosít, utólagos elszámolásra.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
1.) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet 19. §. alapján hat kérelmezőnek, összesen 60.000,- Ft átmeneti segély
kifizetéséről határozott.
2.) A Kulturális és Szociális Bizottság döntött a Nyugdíjas Nap megszervezéséről,
melyet 2013. október 5-én 18.00 órakor fog megtartani a Faluház
Színháztermében. Minden meghívott nyugdíjast (nagymamát és nagypapát)
szeretettel vár a Képviselő Testület.
Más Hírek:
1.) Az idei évben testvértelepülésünk, Csehi meghívásának tettünk eleget a
képviselő testület 35/2013. (05.28.) határozata szerint, és részt vettünk Csehi
Község fennállásának 765. évfordulójára rendezett ünnepségsorozaton. A
kiutazás költségei (buszköltség és utasbiztosítás költségei) 250 eFt-ot tettek ki.
2.) A Szent Király Szövetség 2013. évi Szentkirályszabadján megtartott találkozóján
képviseltette magát településünk. A rendezvényen a Szövetség tagjai egy új
Szent István mellszoborral ajándékozták meg településünket, melynek
ünnepélyes felavatására a 2014. évi Szent István Napok keretében kerül majd
sor. A rendezvényen való megjelenésre (főzés, utazás) 173 eFt-ot fordítottunk,
aminek egy része a költségvetésbe már betervezésre került, míg a rendkívüli
testületi ülésen biztosított pótkeretből 93 eFt került felhasználásra.
3.) A XXI Szent István Napok rendezvénysorozat költségeire mintegy bruttó 3.400
eFt fordított a képviselő testület (2012. évben a rendezvény költségei
3.924.328,- Ft volt) Az idei évben sikerült több gazdálkodó szervezetet
megkeresni, hogy támogassák önkormányzatunkat a Szent István Napok
rendezvénysorozat pénzügyi fedezetét. Több vállalkozástól is pozitív választ
kaptunk, amit ezúton is szeretnék megköszönni. A támogatások egy része már
realizálódott, más részénél a folyósítás még folyamatban van. A támogatások
összege félmillió Ft, így a képviselő-testület által biztosított pótkeret nem került
felhasználásra.
4.) A tanévkezdési támogatásra 89 gyermek adott be óvoda- iskolalátogatási
igazolást, így az Önkormányzat összesen 892.000,- Ft-ot fizetett ki.
5.) 2013. október 2-án a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft. lomtalanítást
végez a településen. A szolgáltató az ingatlan elé kihelyezett nem veszélyes
hulladékot ingyen elszállítja. A lomhulladék kihelyezése 2-a reggel 6.00 óra. Az
autók minden utcán csak egyszer mennek végig. Kérjük, ne rakjanak ki
veszélyes hulladékot, mert azt nem szállítják el. Az Önkormányzat a lakosságot
a helyben szokásos módon részletesen értesítette.
6.) Tájékoztatom a tisztelt érdeklődőket, hogy október 1-től, keddenként 18.00
órától aerobik és zumba oktatás lesz a Faluházban.
7.) Tájékoztatom a tisztelt Szülőket, hogy 2013. október 1-től, keddenként 17.00
órától a 4 és 8 év közötti gyermekek részére tánc- és mozgás- készségfejlesztő
foglalkozások lesznek a Faluházban. A legügyesebb gyermekek részére a Pearl
Dance Tánccsoport lehetőséget biztosít a csapatukba történő belépésre.

8.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban
megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2013. szeptember 28.
Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

