2015. január 27-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete
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1.)A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
megtárgyalása
A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a koncepcióhoz képest
alacsonyabb
szintre
került
meghatározásra.
A
közös
hivatalok
finanszírozásával kapcsolatos jogszabályi változásokat figyelembe véve
2015.
évben
Királyszentistván
Önkormányzata
mintegy
1/3-ával kevesebbet fizet a hivatal működésére, mint a megelőző években,
azaz 4.753 eFt-ban járul a közös költségek viseléséhez.
A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését 51.140 eFt
bevételi és kiadási főösszeggel a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
2.)Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
A költségvetés a már egyhangúlag elfogadott koncepcióra épült. A bevételi
főösszege
58.073.000,- Ft-ban, a kiadási főösszege 73.076.000,- Ft-ban került
megállapításra. A költségvetési egyenleg (hiány) 15.003.000,- Ft, mely a
tartalék terhére kerül biztosításra.
Bevételek tekintetében a kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújtott állami
támogatás mértéke – a 2013. évtől bevezetett beszámításos rendszer
alapján mintegy 1.900.000,- Ft, ami az előző évek támogatásának
töredéke. Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, az előirányzott helyi
adókból beszedhető összeg óvatos tervezést követően került beépítésre. A
költségvetésből kitűnik, hogy bevételek évről-évre csökkenő tendenciát
mutatnak, így a kiadási oldal IGEN jelentős megszorításokkal készült el.
A megszorítások a költségvetés minden részére kiterjedtek, így érintik a jogi
személyiséggel rendelkező- (pl.: Öböl TV), az egyházi- és civil szervezetek
támogatását, az önkormányzat kulturális rendezvényeit, továbbá a szociális
rendelet várható módosítását, szigorítását követően a szociális ellátások
kiadásait is. A költségvetésbe külön nem került beépítésre a testvértelepülési találkozó (Nyitracsehi) valamint a Szent Király Szövetségi
találkozó költségei, ezen költségek felmerülésekor a képviselő-testület az
önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve később és külön dönt.
Lehetőségekhez mérten csak a logisztikai feladatokat vállalná be az
önkormányzat.

(A kiadások tekintetében a bázisév, 2014. év februárjában elfogadotthoz
viszonyítva mintegy 20.000.000,- Ft csökkenés tapasztalható.)
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Királyszentistván Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetését, melyek főbb számai a következők:
- Működési kiadások összesen:
53.204 eFt
Ebből:
-személyi jellegű kiadások:
15.141 eFt
-munkaadókat terhelő járulékok:
4.166 eFt
-dologi és egyéb folyó kiadások:
16.729 eFt
-támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül
(pl.: Litéri Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 4.753 eFt):
9.080 eFt
-egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások):
7.248 eFt
-pénzeszközátadás államháztartáson kívülre:
340 eFt
-általános cél/tartalék:
500 eFt
- Felújítási és felhalmozási kiadások (beruházásokra) összesen:
11.665 eFt
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (templom felújítás
végszámla): 8.207 eFt
Az új szabályozások szerint a költségvetési rendelet mellékleteként
szerepelnie kell a költségvetési rendelet indoklásának is.
A
képviselő-testület
megtárgyalta
és
egyhangúlag
elfogadta
Királyszentistván Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének
indoklását.

3.)Az Önkormányzat Középtávú gazdasági tervének elfogadása
Az Önkormányzat a 2015.-2018. évekre vonatkozó, középtávú gazdasági
tervének megalkotására a gazdasági stabilitási program miatt került sor,
mely a jelenlegi gazdasági helyzet figyelembe vételével került
megtervezésre.
A képviselő-testület alapvető célja, hogy biztosítsa az
önkormányzat működőképességét, a kötelező és önként vállalt feladatainak
ellátásához szükséges gazdasági-pénzügyi alapokat megteremtse és a
feladatokat a takarékosság és a hatékonyság elveinek figyelembevételével
lássa el. Az önkormányzat a saját bevételek csökkenésére a működési
kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások jelentős
csökkentésével reagál. A tárgyévet követő években a felhalmozási kiadások
az előző évek költségvetési maradványából kerülnek finanszírozásra, mely a
jövőben is rendkívül óvatos tervezést igényel a képviselő-testület részéről.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta (5 igen szavazattal) az
Önkormányzat középtávú gazdasági tervét.
4.)A Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított házi
segítségnyújtás ellátásának 2015. évi önköltségi és intézményi
térítési díjának elfogadása
A Balatonalmádi Szociális Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központja
elkészítette a házi segítségnyújtás ellátásának 2015. évi önköltségi és
intézményi térítési díjának kalkulációját, mely a 2014. évi összegekkel
szemben csökkenést mutat.
A képviselő-testület a javasolt térítési díjakat egyhangúlag elfogadta.

5.)A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 2. sz. mellékletét képező, Litéri Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának 2. számú módosításáról
A 2014. november 25-i képviselő-testületi ülés alkalmával a Litéri Közös
Önkormányzati
Hivatal
Alapító
Okirata
módosításra
került
az
alaptevékenységek
kormányzati
funkciók
szerinti
besorolásának
feltüntetésével. A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján az
Alapító Okirat módosításában feltüntetett a költségvetési szervek
gazdálkodási besorolása is megszűnt, így az okiratból kérte azok törlését.
A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító
Okiratának 2. számú módosítását egyhangúlag elfogadta.
6.)A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási
Megállapodásának módosítása
A megállapodás módosítását Balatonakarattya csatlakozási szándéka, a
tagtelepülések lakosságszámának január 1-jei állapotnak megfelelő
aktualizálása valamint a társulás tevékenységét szolgáló szakfeladatok
kormányzati funkcióknak való megfeleltetése tette szükségessé.
A képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását egyhangúlag
elfogadta.
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 az elmúlt időszakban egy
kérelmezőnek, összesen 10.000,- Ft átmeneti segély kifizetéséről
határozott.
2.) Tárgyalta a legközelebbi rendezvény, a gyermekfarsang idejét és
programját.
Időpont: február 14-e szombat, 16.00 óra. A program: jelmezes
felvonulás, táncház, tombola.
A Bizottság szívesen veszi a sütemények illetve a tombolatárgyak
felajánlásait is.
3.) Döntött a Bizottság a nőnapi rendezvény idejéről (2015. március 7-e
szombat, 19.00 óra) valamint a rendezvény programjáról is.
4.) A Szociális és Kulturális Bizottság pontosította a közelgő nemzeti ünnep
(március 15-e 10.00 óra, Országzászló emlékműnél) részleteit.
5.) Döntött a Bizottság a férfinapi rendezvény idejéről is (2015. május 23-a
szombat, 19.00 óra).
6.) Megtárgyalta a Bizottság az Augusztus 20-i rendezvény műsortervét.
Más Hírek:
1.) Köszöntjük településünk két kis újszülöttjét, név szerint Szabados
Kornélt és Bacsó Dorián Dominikot. Gratulálunk, és jó egészséget
kívánunk az újszülött babáknak és szüleiknek!
2.) Tájékoztatom
a
tisztelt
királyszentistváni
lakosokat,
hogy
a
Balatonalmádi Egészségfejlesztési Irodával közösen ismét Nordic
Walking gyalogtúrát szervezünk 2015. február 15-ére, 9.00 órától
13.00 óráig! A soron következő túrát az időjárástól függetlenül is
megtartjuk!!! Várunk minden kedves túrázni vágyót nagy-nagy
szeretettel!

3.) Tájékoztatom a tisztelt királyszentistváni lakosokat, hogy 2015. február
16. napjától 10 alkalommal, minden hétfőn és pénteken 18.00 és 19.00
óra között tartáskorrekciós gyógytorna foglalkozások igénybevételére
van lehetőségünk. A foglalkozások ingyenesek és minden korosztálynak
megfelelő mozgást biztosítanak! Minden érdeklődőt várunk szeretettel!
4.) Tájékoztatom a tisztelt királyszentistváni lakosokat, hogy 2015. február
21.
napjára
a
Faluház
Színháztermében
egészségfejlesztési
programot szervezünk. A program keretén belül különböző
tesztállomásokon való részvételre lesz lehetőségünk. (pl.: kerékpárosergométer, kézi szorítóerő pont, inga-reflex, antropometriai mérések,
vitaminbár stb.) Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
5.) Kérem a tisztelt lakókat, hogy az eb összeírással kapcsolatos határidőt
az érintettek haladéktalanul betartani szíveskedjenek. Felhívom továbbá
az ebtulajdonosok figyelmét, hogy az ebösszeírást követően is kötelesek
az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban
bejelenteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a
benyújtott adatlapok valóságtartalmát Önkormányzatunk munkatársai
ellenőrizni fogják. Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az
adatszolgáltatási
kötelezettség
elmulasztása
állatvédelmi
bírságot
von
maga
után!!!!!
Kérem
szíves
együttműködésüket!!!!!!
6.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a
Könyvtárban megtekinthetők, vagy honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2015. február 3.
Királyszentistván Község Önkormányzata
Királyszentistván Község Polgármestere

