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1.)A  Litéri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2014.  évi
költségvetésének 1. számú módosítása
A  Közös  Hivatal  2014.  évi  költségvetésének  módosítására
elsősorban  a  választásokhoz  biztosított  források,  és  azok
költségeinek  összege  illetve,  a  Kelet-Balatoni  Térség  Többcélú
Önkormányzati  Társulástól  az  adminisztratív  feladatok  ellátására
kapott összeg miatt volt szükség. 
A  módosított  költségvetés  53.490  eFt  bevételi  és  kiadási
főösszeggel került – 4 igen szavazattal – elfogadásra.

2.)Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  elfogadta  a  Közös  Hivatal
(Körjegyzőség)  I.  féléves  költségvetésének  teljesítéséről  készült
beszámolót az alábbi főbb számokkal: 
Összes bevétel: 14.019.000,- Ft
Összes kiadás: 15.902.000,- Ft
ebből: 
Személyi juttatás: 12.284.000,- Ft
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás:     3.408.000,- Ft
felhalmozási kiadások:     210.000,- Ft
Függő kiadások:   1.675.000,- Ft
Létszámkeret: 11 fő



3.)  Az  Önkormányzat  2014.  évi  költségvetésének  2.  számú
módosítása
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 2. sz. módosítását a
testületi  határozatok,  valamint  könyveléstechnikai  szempontok
tették  szükségessé,  illetve  bevételi  oldalon  megjelent  az  az  első
támogatás,  melyet  az  augusztus  20-i  rendezvényünk
lebonyolításához kapott az Önkormányzat. 
A módosítások után az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszege
105.792  eFt-ra  módosult,  melyet  a  képviselő-testület  4  igen
szavazattal elfogadott.

4.)Beszámoló az Önkormányzat 2014. 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 2014. évi I.  félév végéig az Önkormányzat
költségvetése a következőképpen alakult: 

Bevétel:
Működési célú bevételek: 31.626.000,- Ft
Felhalmozási célú bevételek:10.000.000,- Ft
Függő, átfutó bevételek: 1.810.000,- Ft

Kiadás
Működési kiadás: 21.898.000,-Ft ebből:
Személyi jellegű kiadás: 5.976.000,- Ft
Járulékok: 280.000,- Ft
Dologi kiadások: 6.142.000,- Ft
Szociálpolitikai ellátások: 2.903.000,- Ft
Működési célú támogatások:6.597.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás):
5.790.000,- Ft
Függő kiadások: 4.289.000,- 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.  Bár  a  nehéz
gazdasági  helyzetben  sajnos  a  bevételek  csökkenő  tendenciát
mutatnak, de ennek ellenére az önkormányzat a kötelező és önként
vállalt  feladatait  hitelfelvétel nélkül tudta ellátni,  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. 
A  képviselő-testület  a  fejlesztési  tervek  megvalósításával
biztosította a falu fejlődését, élhetőbbé tételét.
2014.  második  félévében  fontos  feladat  a  bevételi  oldal
megerősítése, mind az adók, mind az önkormányzatot illető
támogatások mind nagyobb mértékű realizálásáért mindent
meg kell tennünk.
Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2014.  évi  költségvetés  első
félévi  végrehajtásáról  készült  beszámolót  4  igen  szavazattal
elfogadta. 
 
5.)Az  önkormányzat  építményadó  rendeletének
felülvizsgálata
Az  önkormányzat  építményadó  rendeletének  módosítása  az  adó
mértékét nem érintette, elsősorban a fogalmak pontosítása, illetve
a  jogszabályszerkesztésről  szóló  jogszabálynak  való  megfelelés
miatt  került  sor  a  felülvizsgálatára,  melyet  a  Kormányhivatal
szóban kezdeményezett.
Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  elfogadta  a  módosított
rendeletet. 

6.)A  Litéri  Közös  Önkormányzati  Hivatal  SZMSZ-ének
módosítása
A Kormányhivatal  az  elmúlt  időszakban  ellenőrizte  és  vizsgálta  a
belsőellenőrzési  folyamatokat,  és észrevétellel  élt,  hogy az SZMSZ
nem tartalmazza elég részletesen a belsőellenőrzést végző szervezet
jogállását,  és  annak  feladatai.   Fentiek  miatt  az  SzMSz
felülvizsgálatra és kiegészítésre került, melyet a képviselő-testület 4
igen szavazattal elfogadott. 

7.)Döntés  Bursa  Hungarica  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
A www.bursa.hu honlapon közölt információk alapján ismét kiírásra
kerül  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat.  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal
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.

8.)A  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

http://www.bursa.hu/


egyesület a kérelemmel egyidejűleg benyújtotta az elszámolását a
2013. év novemberében kapott támogatási összeg felhasználásáról. 
Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  elfogadta  az  Egyesület
kérelmét.

9.)A  Királyszentistváni  Római  Katolikus  Egyházközség
támogatási kérelmének megtárgyalása
A  Királyszentistváni  Római  Katolikus  Egyházközség  támogatási
kérelemmel  fordult  a  képviselő-testülethez,  mely  kérelméhez
csatolta a 2013. évben kapott  támogatás felhasználásáról  készült
beszámolót  is,  mely  szerint  főként  gyertyák  és  mécsesek
vásárlására fordították az előző évi támogatási összeget. 
Képviselő-testület  megtárgyalta  a  támogatási  kérelmet,  és  úgy
határozott, hogy 80.000,- Ft támogatást nyújt a költségvetésben az
egyházak támogatására elkülönített keret terhére. 

Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület. 

Más Hírek:
1.) Tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy 2014. október 15-én, 9.00

és  10.00  óra  között  a  Faluház  parkolójában  eb  oltás  lesz
(pótoltás:  2014.  október  16-án  18.30  és  19.30  közötti
időszakban). 
Eb  oltással  kapcsolatos  díjak:  4.000,-  Ft/oltási  díj,  1.000,-  Ft
oltási könyv, ha nincs, és 200,- Ft/db féregtelenítő tabletta

2.) Tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy a Man at Work Munkaerő
Kölcsönző és Közvetítő Iroda 2014. október 9-én 11.00 órakor a
Faluház  Aulájában  munkaerőpiacon  történő  elhelyezkedéssel
kapcsolatos tájékoztatót tart. (Fix, hosszú távú 250 álláshelyre
keresnek női  és férfi betanított-  és szakmunkásokat műszakos
munkarendbe.)

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

Királyszentistván, 2014. szeptember 30.

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


