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1.) Talajterhelési díj rendelet elfogadása
A rendelet felülvizsgálata során került megállapításra, hogy a rendelet egyes pontjait a hatályos
jogszabályokhoz igazítani szükséges, továbbá meg kell határozni a díjkedvezmény igénybevételének
lehetőségét is. Az egységes szerkezetben elkészített módosított rendeletet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.

2.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Közös Hivatal (Körjegyzőség) I. féléves költségvetésének
teljesítéséről készült beszámolót az alábbi főbb számokkal:
Összes bevétel:
23.573.000,- Ft
Összes kiadás:
26.191.000,- Ft
ebből:
Személyi juttatás:
17.561.000,- Ft
Munkaadókat terhelő járulék
4.926.000,- Ft
Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás:
3.668.000,- Ft
felhalmozási kiadások:
36.000,- Ft
Létszámkeret:
11 fő

3.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 2. sz. módosítása
A módosítást a testületi döntések, a bérkompenzáció módosítása, a kerekítési különbözetek illetve
egyéb működési bevételek átcsoportosítása tették szükségessé, így a módosított előirányzat 54.429
eFt bevételi és kiadási főösszegben kerül rögzítésre, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.

4.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. 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 képviselőtestületet. A 2015. évi I. félév végéig az Önkormányzat költségvetése a következőképpen alakult:
Bevétel:
Működési célú bevételek:
Felhalmozási célú bevételek:
Finanszírozási bevételek:

34.863.000,- Ft
11.488.000,- Ft
6.275.000,- Ft

Kiadás
Működési kiadás: 22.944.000,-Ft ebből:
Személyi jellegű kiadás:
7.443.000,- Ft
Járulékok:
1.943.000,- Ft
Dologi kiadások:
5.339.000,- Ft
Szociálpolitikai ellátások:
1.994.000,- Ft
Működési célú támogatások:
6.225.000,- Ft
Felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás):
Finanszírozási célú kiadások:
223.000,- Ft

14.583.000,- 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. 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.
Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról készült
beszámolót egyhangúlag elfogadta.

5.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. sz. módosítása
A 2013. évi rendező mérleg ellenőrzésekor megállapításra került az Önkormányzat maradványa
2013. évre, majd ebből számolva a 2014. évre is. Az elmúlt időszakban az előző évi maradványból
csak akkora összeg került átemelésre, amennyi biztosította a kiadások és bevételek, a költségvetés
egyensúlyát. Az új számviteli jogszabályok szerint az előző évek pénzmaradványát teljes egészében
be kell emelni a tárgyévi költségvetésbe. A képviselő-testület az előző évek maradványainak a
tárgyévi költségvetésben történő szerepeltetését egyhangúlag elfogadta.
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. sz. módosítását az előző évek pénzmaradványainak
beemelése, a testületi határozatok, valamint könyveléstechnikai szempontok, azaz a megváltozott
betétlekötés folyamatának lekönyvelése tették szükségessé. Jogszabályi változásoknak megfelelően
fontos változtatás a költségvetésben, hogy az önkormányzatoknak negyedévente kell dönteni a
költségvetés előirányzatainak módosításáról, hogy megvalósuljon az előirányzatok és a
kötelezettségvállalások egyezősége. Ennek érdekében elengedhetetlen a polgármester felhatalmazása
az előirányzatok módosítására és átcsoportosítására.
A módosítások után az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszege 158.792 eFt-ra módosult, melyet
a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

6.) 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 egyhangúlag megszavazta a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást illetve a bírálati szabályzatot.
Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta részt vesz a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatban, támogatva ezzel is a királyszentistváni tehetséges gyerekeket.

7/1.) Döntés a Leader tagság fenntartásáról
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy a 2014-2020-as programidőszak tekintetében erősítsék meg a Leader
programban való részvételi szándékukat.
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy az Egyesület tagjaként a 2014-2020-as tervezési
időszakban a LEADER programban továbbra is részt kíván venni.

7/2. Döntés a Leadernek átadott pénzeszközökről
Királyszentistván Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy a
Bakony Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület tagjaként az egyesület 2008-2014 között településen és

térségben kifejtett értékteremtő tevékenységére való tekintettel a 2009-2010. években átadott
28.710,- Ft összegű hosszú távú tagi kölcsönt 2015. október 1-től vissza nem térítendő
támogatásként biztosítja a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részére.

8.)Viziközmű vagyonértékelés határidejének meghosszabbítása
Az Országgyűlés a június 3-án elfogadott törvényben módosította a vagyonértékelés elkészítésének
határidejét mind az ivóvízellátó viziközmű, mind pedig a szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű
rendszer esetében is.
A képviselő-testület a vagyonértékelés határidejét egyhangúlag 2019. december 31-ben állapította
meg, továbbá élni kíván a törvény adta lehetőséggel, miszerint a 2019. december 31-i határidőhöz
igazodva egy új egységes közbeszerzési eljárás keretében kíván kötelezettségének eleget tenni.

9.)Döntés a Királyszentistváni Református Egyház ingatlanára bejegyzett jelzálogjog
törtöltetéséről
A Királyszentistváni Református Egyház 2014. évben pályázatot nyújtott be a királyszentistváni
templom felújítására. A pályázat utófinanszírozású volt, ezért a felújításhoz szükséges összeget
Királyszentistván Község Önkormányzata biztosította a pályázat elszámolásáig. A Királyszentistváni
Református Egyházzal kötött megállapodás alapján az összeg biztosítékaként jelzálogjog került
bejegyeztetésre az Önkormányzat javára a Református Egyház Királyszentistván, 158 hrsz-ú
ingatlanára. A templom felújítása befejeződött, és az elszámolás megtörtént. A Királyszentistváni
Református Egyház a templomfelújítás megelőlegezéseként nyújtott összeget hiánytalanul
visszafizette.
Képviselő-testülete egyhangúlag döntött, hogy a Királyszentistváni Református Egyház tulajdonát
képező Királyszentistván, 158 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog törlését kéri,
mivel a Királyszentistváni Református Egyház a 14/2014. (II.25.) KKt. határozatban foglalt, és a
Veszprémben 2014.04.09-én kelt támogatási szerződéssel biztosított összeget hiánytalanul
visszafizette Királyszentistván Község Önkormányzatának.

10.)Kamerarendszer továbbfejlesztéséről döntés
A Leader Kultúrparkban a kamerarendszer továbbfejlesztését az indokolja, hogy az elmúlt
időszakban több olyan eset is előfordult a parkban, amikor ismeretlen személyek nem a kijelölt
tűzrakó helyen gyújtottak tüzet, veszélyeztetve ezzel az ott található épület biztonságát.
A kamerarendszer a Leader Parkban történő bővítésére tett javaslatot a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta, és úgy határozott, hogy 1 db kamerával bővíti a rendszert a bekért
árajánlatban szereplő 168.650,- Ft + ÁFA összegért.

11.)Döntés számítástechnikai fejlesztésről
Királyszentistván Község Önkormányzat pályázat útján a Faluház Könyvtárába két új számítógépet
kapott, így a jelenleg ott működő gép az önkormányzat hivatalába került áthelyezésre. A hivatalban
történő működtetéshez egy új Office csomag és vírusirtó program beszerzése szükséges, melyhez
szükséges pénzügyi keretet (65.000,- Ft-ot) a képviselő-testület egyhangúlag megszavazott.

12.)A tárgyaló melletti vizesblokk átalakítására beérkezett árajánlatokról döntés
Az önkormányzat ciklusprogramjában valamint a 2015. évi fejlesztési tervei között szereplő, tárgyaló
melletti vizesblokk átalakítására beérkezett árajánlatokat a képviselő-testület megtárgyalta és
egyhangúlag úgy határozott, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Szitás Tibor egyéni
vállalkozót bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésével, 470.000,- Ft + ÁFA összegért.
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.

Más Hírek:
1.) Tájékoztatom a tisztelt lakókat, hogy 2015. október 14-én, 9.00 és 11.00 óra között a Faluház
parkolójában eb oltás lesz (pótoltás: 2015. október 15-én 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.) Köszöntjük településünk három kis újszülöttjét, név szerint Molnár Zselykét, Berényi Istvánt és
Zapletál Zselykét. Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az újszülött babáknak és szüleiknek!
3.) A Kulturális és Szociális Bizottság döntött a Nyugdíjas Nap megszervezéséről, melyet 2015. október
9-én 18.00 órakor fog megtartani a Faluház Színháztermében. Minden meghívott nyugdíjast
(nagymamát és nagypapát) szeretettel vár a Képviselő Testület.
4.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban megtekinthetők, vagy
honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2015. október 1.
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