2016. november 15-én képviselő-testületi ülést tartott Királyszentistván Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1.) Döntés karácsonyi támogatás biztosításáról
2.) A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmeinek megtárgyalása
3.) Sajószentkirály támogatási kérelmének megtárgyalása
4.) Hagyaték Lovas Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása
5.) Fogorvosi ellátás biztosítása
6.) A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub kérelmének megtárgyalása
7.) Vegyes ügyek
1.) Döntés karácsonyi támogatás biztosításáról
Képviselő-testület az előző évek hagyományainak megfelelően - az önkormányzat jelen pénzügyi helyzetét
figyelembe véve 2016. évben - döntött a településünkön életvitelszerűen élő nyugdíjasok a karácsony, a
szeretet ünnepéhez kötődő megajándékozásról. Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy
rendkívüli méltányosságból a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan, a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) rendelet 9. §-a alapján 5.000,- Ft/fő összegben részesíti a
királyszentistvánon életvitelszerűen élő nyugdíjasokat. A támogatások kifizetési időpontját 2016. december 14.
napjában határozta meg a képviselő-testület.
2.) A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület kérelmeinek megtárgyalása
A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület két kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz. Az Egyesület
településünkön az egyetlen olyan civil szervezet, amely nem csak a közbiztonság fenntartásáért dolgozik,
hanem minden megmozdulását aktívan támogatja az Önkormányzatnak, legyen az szemétgyűjtés,
gyermeknap, nyugdíjas est, vagy az augusztus 20-i rendezvénysorozat.
A Királyszentistváni Polgárőr Egyesület működési költségeik fedezésére kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a költségvetésben elkülönített összegből 100.000,- Ft-tal, támogatást nyújtson részükre. Az
egyesület a kérelemmel egyidejűleg benyújtotta az elszámolását a 2015. évben kapott támogatási összeg
felhasználásáról. A kérelmet a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.
Az Egyesület 25 éves fennállásának megünnepléséhez támogatást igényelt, ugyanis a szervezetük 25 éves
fennállásának megünneplésére meghívta a környékbeli polgárőr egyesületek vezetőit, a Balatonalmádi
Rendőrkapitány urat, a megyei polgárőr szervezet vezetőit, a képviselő-testület tagjait, és természetesen a
királyszentistváni polgárőröket is. A 25 éves jubileumi rendezvényéhez igényelt támogatást, a képviselőtestület utólagos elszámolással bruttó 60.000,- Ft-ban hagyta jóvá.
3.)Sajószentkirály támogatási kérelmének megtárgyalása
A Szent Király Szövetség települései vállalták, hogy a Szövetség azon tagjait, ahol nincs Szent István királynak
szobra, megajándékozzák egy Szent István szoborral, vagy annak elkészítési költségeihez hozzájárulnak. A
szlovákiai Sajószentkirály azzal a kéréssel fordult a Szent Király Szövetség tagjai felé, hogy adományaikkal
segítsék a szobor elkészítését.
Képviselő-testület megtárgyalta a Szent Király Szövetség tagjának, Sajószentkirálynak a kérelmét, és úgy
határozott, hogy kistelepülés lévén 80.000,- Ft-tal hozzájárul a település részére készítendő Szent István
szobor költségeihez.
4.) Hagyaték Lovas Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalása
A Hagyaték Lovas Egyesület azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy támogassuk az I.
Bakonyaljai vigalom nevű, 2016. november 26-ára tervezett program megrendezését, mely idén Vilonyán
kerülne megrendezésre, Vilonya, Úrhida, Királyszentistván, Papkeszi és Sóly Önkormányzatok támogatásával.
Képviselő-testület megtárgyalta a Hagyaték Lovas Egyesület a kérelmét, és egyhangúlag úgy határozott, hogy
40.000,- Ft-tal hozzájárul az I. Bakonyaljai vigadalom elnevezésű rendezvény költségeihez.
5.) Fogorvosi ellátás biztosítása
Képviselő-testület megtárgyalta a Rajnai Dent Bt-vel kötött fogorvosi feladatellátási szerződés felbontását, és
egyhangúlag úgy határozott, hogy 2016. december 31. napi hatállyal a feladatellátási szerződés felbontását
elfogadja. Képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a fogorvosi
egészségügyi feladatellátás biztosítására a megfelelő fogszakorvos jelentkezővel helyettesítési fogorvosi
egészségügyi feladatellátási szerződést aláírhassák.

6.) A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub kérelmének megtárgyalása
Az önkormányzat égisze alatt működő nyugdíjas klub támogatási kérelmet nyújtott be az
önkormányzatunkhoz, melyben a klub évbúcsúztató rendezvényének lebonyolításához kért anyagi segítséget.
Képviselő-testület a Királyszentistváni Nyugdíjas Klub kérelmét megtárgyalta, és úgy határozott, hogy bruttó
25.000,- Ft-tal járul hozzá évbúcsúztató rendezvényük költségeihez.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.

2016. november 29-én képviselő-testületi ülést tartott Királyszentistván Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
2.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása
3.) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
4.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, valamint a közterületek
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
6.) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló
rendelet megtárgyalása
7.) Béren kívüli juttatások a 2017. évi költségvetésben a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
részére
8.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. sz. módosítása
9.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. sz. módosítása
10.) Döntés a lakossági hulladékszállítás támogatásáról
11.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
12.) A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
13.) Az önkormányzat 2017. I. félévi munkatervének elfogadása
14.) Közvilágítás üzemeletetésére beérkezett árajánlat megtárgyalása
15.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása
16.) A Balatonalmádi kistérségi központi orvosi ügyelet részére gépjármű vásárláshoz történő hozzájárulásról
szóló 10/2016. (II.04.) KKt. határozat módosítása
17.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
18.) Vegyes ügyek
1.)Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadása
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény a települési önkormányzat feladataként
határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását A rendelet megalkotása azért vált szükségessé, mert az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi törvény 5. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott
valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit a 6. § (1) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell
szabályozni.
A képviselő-testület e rendeletet egyhangúlag megalkotta, és 2016. december 1. napjával hatályba helyezte.
2.)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Az Önkormányzat folyamatosan csökkenő bevételei szükségessé tették, hogy a gazdálkodás minden területén,
így a szociális kiadásoknál is megvizsgálja a képviselő-testület, hogy melyek azok az ellátások, ahol úgy lehet a
kiadásokat visszafogni, hogy a létfenntartás veszélyeztető helyzetbe került lakosok támogatását továbbra is
fenn tudja tartani a képviselő-testület. A tanévkezdési támogatás módosítása az általános iskola felső
tagozatában, középiskolában valamint a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulók részére lesz csak
igényelhető a jövőben, és csak abban az esetben, ha a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át azaz a 85.500,-Ft-ot nem haladja meg.
A karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó támogatás köre is szigorodott, s csak azok a királyszentistváni
lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő nyugdíjasok jogosultak, akiknek a családjában az
egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kilencszeresét.
A rendelet módosításait a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

3.)A környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az önkormányzat 2009 óta hatályos rendelete nem tartalmaz olyan szabályozásokat, melyek egyes jogszabályi
változások következtében az önkormányzat hatáskörébe utalt át, pl. zaj és rezgésvédelem szabályozást.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet megvitatta és egyhangúlag elfogadta.
4.)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, valamint a közterületek
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A hulladék törvényben foglaltak, valamint a hatályos közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzati
Társulás az NHKV ZRt. felé úgy nyilatkozott, hogy közszolgáltatónak az ÉBH-t tekinti a Társulás teljes
területére, míg a Konzorciumban részt vevő cégeket a közszolgáltatásban résztvevő vállalkozásoknak
(Balkom), ezért szükségessé vált az önkormányzat rendeletének módosítása, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.
5.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
A rendelet módosítása a hatósági díjak csökkenése miatt vált szükségessé, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.
6.)A Litéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
szóló rendelet megtárgyalása
A köztisztviselők (Közös Önkormányzati Hivatal, mint Körjegyzőségi dolgozók) alapilletménye már közel tíz
éve nem változott, az illetményalap: 38.650,- Ft. A dolgozók bérébe központilag nem került beépítésre
motiváló eszköz, a munka mennyisége irreálisan növekszik, miközben a bérek a minimálbér környékén
mozognak. A közszolgálati tisztviselőkről szóló irányelvei alapján a helyi önkormányzat rendeletben tárgyévre
illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke mind a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők,
mind a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a
lehet.
Képviselő-testület 5 igen szavazattal a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítés
mértékét 10 %-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét 20%ban fogadta el, és az ezzel kapcsolatos rendeletet megalkotta.
7.)Béren kívüli juttatások a 2017. évi költségvetésben a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
részére
A 2017-re elfogadott adócsomag jelentősen átalakítja a juttatások feltételrendszerét. Bizonyos elemek
közterhe jelentősen emelkedik, miközben teljesen újak megjelennek akár adómentesen. Továbbra is
megmaradnak az egyes meghatározott juttatás, béren kívüli juttatás, adómentes juttatás kategóriák, de más
elemek élvezhetik az adókedvezményeket.
Az előterjesztést a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
8.)A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. sz. módosítás
A módosítást a testületi döntések, a bérkompenzáció módosítása, a kerekítési különbözetek illetve egyéb
működési bevételek átcsoportosítása tették szükségessé, így a módosított előirányzat 58.172 eFt bevételi és
kiadási főösszegben került rögzítésre, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
9.)Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. sz. módosítása
A módosítást a testületi döntések, a bérkompenzáció módosítása, a kerekítési különbözetek illetve egyéb
működési bevételek átcsoportosítása tették szükségessé, így a módosított előirányzat 54.988 eFt bevételi és
kiadási főösszegben került rögzítésre, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
10.)Döntés a lakossági hulladékszállítás támogatásáról
Királyszentistván Község Önkormányzata évek óta támogatást nyújt a lakosság szemétszállítási költségeihez,
valamint a kompenzációs díj is az idei évben rendezésre került, melynek terhére 2017. évben biztosítható a
lakosság támogatása.
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a településünkön ingatlannal és állandó lakóhellyel
rendelkező, életvitelszerűen itt élő polgárok 2017. évi szemétszállítási díjához (lakó-ingatlanonként egy 120
literes edényzet ürítéséhez) 75 %-os támogatást nyújt.
11.)Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
A koncepció elsősorban irányelveket fogalmaz meg, illetve tekintettel arra, hogy az Önkormányzat bevételei
sajnos folyamatosan csökkennek, így a kiadások a bevételekhez lettek igazítva. Bizonyos esetekben a kiadások
a bázis időszak előirányzatai alatt lettek tervezve, mint például a dologi és működési kiadások esetében,

továbbá vannak olyan kiadások, amelyek nem is kerültek beépítésre (pl. a családsegítés a jogszabályi változások
miatt. Lehetőség szerint törekednünk kell arra, hogy a meglévő pénzmaradványunkat ne éljük fel, hanem azok
csak értékteremtő céllal kerüljenek a jövőben felhasználásra. A fejlesztési elképzelések elsősorban a beérkező
képviselői igények alapján lettek beépítve, továbbá olyan célterületek kerültek meghatározásra a koncepcióban,
amelyeket a képviselők zömének választási programja is tartalmazott. A koncepcióban irányelvként
fogalmazódik meg továbbá, hogy a költségvetési egyensúly megtartása érdekében az önkormányzat kulturális
rendezvényeit a megvalósításhoz szükséges legkisebb ráfordítással kell a jövőben megszervezni, illetve a civil
szervezeteknek nyújtott támogatásokat is a lehető legalacsonyabb szintre, a minimális összegre kell leszorítani.
A koncepcióban nem számoltunk adóemeléssel, és új adónemek bevezetésével sem. A következő évet a
megtakarításokkal, a kiadások drasztikus csökkentésével, illetve a személyi átcsoportosításokkal történt
megtakarítással próbáljuk majd szinten tartani. A távlati lehetőségeket tekintve viszont – amennyiben a
bevételek nem növekednek – felmerült új adónemek bevezetésének lehetősége 2017. év második felétől
kezdődően.
Bevételek várható jövőbeni alakulása:
Az Önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak ellátásához nyújtott állami támogatás tekintetében, a
következő évben nagyságrendileg az ideinél jóval kisebb bevételre számítunk. (2017. évben várhatóan:
1.485.000,- Ft. Tények: 2016. évben: 1.593.000,- Ft, 2015. évben: 1.965.000,- Ft, 2014. évben: 3.992.000,- Ft,
2013. évben: 7.093.000,- Ft, 2012. évben: 7.967.000,-Ft, 2011. évben: 8.459.000,- Ft).
Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, az előirányzott helyi adókból (építményadó, iparűzési adó,
gépjárműadó Önkormányzatnál maradó része) beszedhető összeget a bázis szint körüli összegre terveztük.
Kiadások várható jövőbeni alakulása:
Mivel 2016. novemberében nem volt még ténylegesen elfogadott költségvetési törvény, ezért a 2017-es
bevételek pontos ismeretének hiányában a kiadási oldalt nagyon óvatosan terveztük, a költségvetési törvény
elfogadása után még jelentősebb változások is várhatóak. A kiadási oldalon a közös hivatal fenntartására
biztosított összeg a bázis szint körül mozog, míg a dologi kiadások néhány tételt tekintetében csak az infláció
mértékével kerültek megemelésre. A litéri általános iskolába járó gyermekek után továbbra is biztosítjuk
a 100.000 Ft/fő/év összeget, melyet Litér Község Önkormányzata az iskolabusz üzemeltetésére, illetve a
gyermekek étkeztetésének támogatására fog fordítani. A Csivitelő Óvodába járó gyermekek után 80.000,Ft/fő/év összeget fizetünk és terveztünk is a következő évben.
Királyszentistván Község Önkormányzata a jó gazdálkodásának köszönhetően évek alatt költségvetési
tartalékot tudott megképezni, mely tartalékok csak felhalmozási célokra fordíthatóak (működési célra nem),
így a koncepcióban tervezett beruházások a bevételi oldaltól függetlenül megvalósulhatnak.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási összegét
49.820.940,- Ft-tal (mely a 2015. évben: 68.750.000,- Ft, 2014. évben 92.082.000,- Ft, 2013. évben ezen
főösszegek 101.939.000,- Ft voltak) tervezi.
A költségvetés részletes kidolgozását a koncepcióban meghatározott irányelvek alapján kell összeállítani,
melyek az alábbiak:
Cél a gazdálkodás racionalizálása, a működési kiadások bázis év alatt történő szinten tartása. Bevételi
lehetőségek, további források feltárása. A szabad felhasználású keretként nyilvántartott rövid lejáratú betétben
elhelyezett pénzkészlet részbeni felszabadítása beruházási-, felújítási- és szükség esetén szociális és önként
vállalt kulturális célra. Benyújtott pályázatok kifizetési igényeinek pozitív elbírálása bevételi forrást jelent, ami
csökkenti a szabad pénzmaradvány felhasználási szükségletet.
A szociális rendelet szigorításával az önkormányzat által adható egyes önkormányzati hatáskörben nyújtott
támogatások jövedelemhatárhoz kötésével a szociális kiadások csökkentése. A kulturális programok
költségeinek minimalizálása, kiadásainak fedezésére más jellegű források felkutatása, illetve a civil szféra által
biztosított támogatások minél szélesebb körű feltárása és kihasználása. A civil szervezetek támogatására
fordítandó összeg csökkentése.
2017. évi fejlesztési kiadások tervezete:
Ravatalozó területi jogviszony rendezése 300.000,- Ft
Buszmegállók felújítása 800.000,- Ft
Színházterem karzat lezárása
550.000,- Ft
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
200.000,- Ft
Kamerarendszer korszerűsítése 350.000,- Ft
Faluházba asztalok beszerzése (5 db)
150.000,- Ft
Laphinta beszerzése a játszótérre 600.000,- Ft

12.)A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 119.§ bekezdése alapján a helyi
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig kell
jóváhagynia. Az ellenőrzési terv elkészítésének a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2012.
(XII.31.) Korm. Rendelet 1. § (2) bekezdése a) pontja alapján hatálya kiterjed az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 3.§-ában felsorolt szervekre, s így az önkormányzatokra, nemzetiségi önkormányzatokra és
a társulásokra is. A belső ellenőrzéseket végző Szántó és Társa Bt. elkészítette az önkormányzat
kockázatelemzését és az éves ellenőrzési tervet, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
13.)Az önkormányzat 2017. I. félévi munkatervének elfogadása
A Képviselő-testület elfogadta a 2017. évi I. féléves munkatervét. A munkaterve szerint a testületi ülések a
következő időben lesznek:
Február 14., április 25., április 25. (Közmeghallgatás), május 23., június 20.
14.)Közvilágítás üzemeletetésére beérkezett árajánlat megtárgyalása
Királyszentistván Község Önkormányzata a közvilágítás biztosítását jelenleg a Fényforrás Kft-vel kötött
megállapodás alapján látja el. A megkötött szerződés 2016. december 31. napjáig szól. A szerződés ismételt
meghosszabbításához a Fényforrástól Kft-től bekért árajánlat alapján a képviselő-testület egyhangúlag úgy
határozott, hogy a már meglévő szerződést változatlan formában 2017. december 31. napjáig
meghosszabbítja.
15.)Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megvitatása
A járás kötelező felvételt biztosító iskoláiról készült anyagban meghatározásra került, hogy mely iskolák mely
települések közigazgatási területén élő gyermekeket kötelesek felvenni. Ez azt jelenti, hogy az iskola mellé
rendelt területen élő gyermekek jelentkezését nem utasíthatja vissza az intézmény. Királyszentistvánt érintően
ez az iskola a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola, valamint a Litéri Református Általános Iskola,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
16.)A Balatonalmádi kistérségi központi orvosi ügyelet részére gépjármű vásárláshoz történő
hozzájárulásról szóló 10/2016. (II.04.) KKt. határozat módosítása
A határozat módosítása azért vált szükségessé, mert az új autó várhatóan csak december közepén fog
megérkezni, és ezt követően lehet majd értékesíteni a jelenleg meglévő gépjárművet, továbbá az értékesítés és
az elszámolás nem tud megtörténni 2016. december 31-ig.
A határidő módosítást a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
17.)Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok
elbírálása
Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző évekhez hasonlóan csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2017. évben ezzel is támogatva a
településen élő, felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanuló diákokat. Az ösztöndíj időtartama 10
hónap. A pályázat pénzügyi fedezeteként az Önkormányzat által nyújtott támogatás valamint az intézményi
(iskolai) támogatás szolgál. Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a
felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére –
támogatást kap. Az Önkormányzatunkhoz Alföldi Klaudia, Hőgye Norbert és Pintér Anna nyújtott be
pályázatot.
A Képviselő-testület - a Kulturális és Szociális Bizottság javaslatára, egyhangúlag úgy határozott, hogy három
beérkezett pályázatot támogat, s 5.000,- Ft/tanuló/hó támogatási összeget biztosít a költségvetésének terhére,
valamint egyhangúlag meghatározta a pályázók között kötelezően felállítandó rangsort is, 1-től 3-ig.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.
Ülésezett a Kulturális és Szociális Bizottság:
Egy fő részére összesen 5.000,- Ft átmeneti segélyt szavazott meg a Bizottság a „Szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról” szóló önkormányzati rendelet 19. §-a alapján.
Más Hírek:
1.) Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázatra benyújtott pályázatunk
pozitív elbírálásban részesült, a támogatási összeg megérkezett már a folyószámlánkra. Az összeggel 2018.
december 31-ig kell elszámolnunk.
2.) A tanévkezdési támogatás pótkifizetése megtörtént 200.000,- Ft került kifizetésre, így tanévkezdési
támogatásra összesen 680.000,- Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.

3.) Önkormányzatunk – hagyományteremtő céllal – idén már sokadik alkalommal rendezi meg a Falu
Karácsonya c. programját. Szeretettel várunk minden kedves Királyszentistváni és távoli érdeklődőt,
2016. december 18-án vasárnap 15.00 órára a Királyszentistváni Református Templomunkba
Istentiszteletre és Betlehemes játékra, majd a Faluház Színháztermébe szeretet vendéglátásra, melynek
keretében közösen feldíszítjük a Falu Karácsonyfáját!
Kérünk mindenkit, hogy a közös karácsonyfa feldíszítéséhez maga készítette dísszel valamint a rendezvény
sikeréhez süteménnyel és szendviccsel járuljon hozzá!
4.) Köszöntjük településünk kis újszülöttjét, név szerint Holczinger Nórát. Gratulálunk, és jó egészséget
kívánunk az újszülött babának és szüleiknek!
5.) Mély fájdalommal búcsúzunk elhunyt királyszentistváni lakosunktól. Részvétünket fejezzük ki a
hozzátartozóknak.
6.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Könyvtárban megtekinthetők, vagy
honlapunkon elolvashatók.
Kedves Királyszentistvániak!
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban
és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget,
jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév napjaira is. Az
ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága
ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Ahol harmónia, béke,
szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi
lelki közösséget, élményt nyújt. Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá,
megélhetővé tenni, ami végig kíséri egész életünket és mindig megadja számunkra a megújulás
lehetőségét.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket.
Kívánom minden kedves Királyszentistváni állampolgárnak, hogy a karácsonyt akár egyedül, akár
szeretteik körében töltik el, az segítse Önöket a testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez,
felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.
Királyszentistván, 2016. december 20.
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