
2016. március 8-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete

Napirendi pontok 
1.) A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása
2.) A Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított házi segítségnyújtás ellátásának 2016. évi önköltségi és

intézményi térítési díjának elfogadása
3.) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások személyi térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálata
4.) A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  igénybevételének  rendjéről,  valamint  a  közterületek

tisztántartásáról szóló rendelet módosítása, és egységes szerkezetben történő elfogadása
5.) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása
6.) A Regio Pelso Közalapítvány tagsággal kapcsolatos döntés
7.) Vegyes ügyek

1.) A Balatonalmádi Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása
A Balatonalmádi  Rendőrkapitányság  minden  évben  beszámol  Királyszentistván  község  közbiztonságának
alakulásáról. 2015. január 1. és 2015. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan készítette el településünk
közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az  azzal  kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolóját. 

Beszámoló rövid ismertetése:
Királyszentistván község területén 2015. évben 2 regisztrált, vagyon elleni bűncselekmény történt. 
Királyszentistván  község  közbiztonsági  helyzete  stabil,  2015.  évben  is  szélsőséges
megnyilvánulásoktól mentes volt. A közterületeken és nyilvános helyeken a közbiztonsági  szempontból
indokolt rendőri jelenlétet és ezen keresztül a közrend fenntartását az egyenruhás állomány az elvárásoknak
megfelelő  színvonalon  biztosította.  A  közterületi  szolgálatot  ellátó  állomány  az  állampolgári
bejelentésekre  minden esetben haladéktalanul  reagált,  a  szükséges  és  elsődleges  intézkedéseket
végrehajtotta. A Balatonalmádi Rendőrkapitány úr a beszámolón keresztül megköszönte a Királyszentistváni
Polgárőr Egyesület által nyújtott segítséget, az önzetlen és kitartó éjszakai járőrszolgálatok teljesítését.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta és további jó munkát kívánt az állománynak.

2.) A Balatonalmádi Szociális Társulás  által  biztosított  házi segítségnyújtás  ellátásának 2016.  évi
önköltségi és intézményi térítési díjának elfogadása
A Balatonalmádi Szociális Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központja elkészítette a házi segítségnyújtás
ellátásának 2016.  évi  önköltségi  és  intézményi  térítési  díjának  kalkulációját,  mely  a  2015.  évi  összegekkel
szemben  jelentős  növekedést  mutat,  melynek  oka  a  szociális  ágazatban  dolgozók  jogszabály  szerint
változtatott, kötelező béremelése.   
A képviselő-testület a javasolt térítési díjakat egyhangúlag elfogadta.

3.)  A  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  ellátások  személyi  térítési  díjáról  szóló  rendelet
felülvizsgálata
A képviselő-testület  a  Balatonalmádi  Szociális  Társulás  Szociális  Alapszolgáltatási  Központja  által  a  házi
segítségnyújtás ellátására kalkulált önköltségi (1.385,-Ft/óra), illetve intézményi (635,- Ft/óra) térítési díjait az
előzőekben  már  elfogadta.   A  szociális  étkeztetést  biztosító  Susogó  Team  Kft.  (8184  Balatonfűzfő,
Bugyogóforrás u. 12.) 2016. május 1. napjától 20,- Ft-tal magasabb áron tudja biztosítani szociális étkeztetés
szolgáltatását. A megváltozott díjakhoz igazított rendeletét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

4.)  A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  igénybevételének  rendjéről,  valamint  a  közterületek
tisztántartásáról szóló rendelet módosítása, és egységes szerkezetben történő elfogadása
A rendelet módosítása a  háztól történő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése miatt volt szükséges, melyet a
Fejér Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi és Környezetvédelmi Főosztály véleményezését követően a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

5.) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása 
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 10.000,- Ft-os támogatást kért a Veszprémi Mentőállomásra LUCAS
II. mellkas kompressziós rendszer beszerzéséhez. 
A kérelmet a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.



6.) A Regio Pelso Közalapítvány tagsággal kapcsolatos döntés
A Közalapítvány  átalakítása  előtt  azzal  a  kéréssel  fordult  tagjai  (önkormányzatok)  felé,  hogy  jelezzék,  a
továbbiakban  is  szeretnék-e  fenntartani  tagságukat.  Mivel  a  Közalapítványban  való  tagságnak
Királyszentistván település tekintetében pozitív hozadéka nem volt, ezért a képviselő-testület - egyhangúlag -
a tagság megszüntetése mellett döntött.

Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület. 

2016. április 26-án képviselő-testületi ülést majd közmeghallgatást tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete

Napirendi pontok 
1.) Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása
2.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

 Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának ismertetése 
 Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési tervei

3.) Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
4.) A 2015. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása
5.) Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
6.) Beszámoló a Kulturális és Szociális Bizottság 2015. évi tevékenységéről
7.) A Bakonykarszt Zrt.  megbízása az önkormányzati  víziközművek tekintetében Gördülő Fejlesztési

Tervek elkészítésére
8.) A Fő utca déli oldalán húzódó árok felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
9.) A Királyszentistváni Római Katolikus Egyházközség kérelmének megtárgyalása
10.) A Királyszentistváni Református Egyházközség kérelmének megtárgyalása
11.) A Királyszentistváni Református Egyházközség jóváhagyási kérelmének megtárgyalása
12.) Eszközbeszerzésre fedezet biztosítása

1.) Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása
A rendelet módosítása a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott szemétszállítási-díj
támogatás feltételeinek pontosítása miatt volt szükséges, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

2.)Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
A módosításokat követően a Közös Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi oldala 57.249 eFt-ban, míg a
kiadási oldala 54.149 eFt-ban került megállapításra, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

3.)Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
A módosításokat követően az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének  bevételi oldala  68.595 eFt, míg a
kiadási oldala 78.625 eFt-ban került megállapításra. 2015. évben a kiadások teljesülése 75 %-os, mely alapján
elmondható, hogy takarékos gazdálkodást folytatott az Önkormányzat.
2015.  évben a  szerény  bevételek  mellett  is  maradéktalanul  ellátásra  kerültek  a  kötelező  és  önként  vállalt
feladatok, és mintegy 11,7 millió Ft értékű beruházást, felújítást valósított meg az Önkormányzat.

Fentiek  alapján  elmondható,  hogy  az  önkormányzat  2015.  évben  megfontolt,  takarékos gazdálkodást
folytatott  annak érdekében,  hogy  a nehéz gazdasági  helyzetben is  megőrizze  a  stabil  gazdasági  helyzetét,
ugyanakkor növelje a község vagyonát.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását egyhangúlag elfogadta. 

- Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának ismertetése 
Az Önkormányzat tényleges bevétele 68.595 eFt, a kiadása pedig ténylegesen 78.625,- Ft volt, a különbözet a
pénzmaradványból került pótlásra.
A 2015. évi tényleges 68.595 eFt bevételből 2.299 eFt volt az állam által feladatellátásra nyújtott támogatás,
melyből 887 eFt-ot a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására nyújtott, pl. a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat  működtetéséhez,  1.200  eFt-ot  adott  a  kulturális  feladatokra,  azaz  a  könyvtár  fenntartására,  és
mindössze 212 eFt-ot kapott az Önkormányzat az egyéb feladatokra (pl. közvilágítás, temető fenntartása, stb).
A számokból kitűnik, hogy ez az összeg megközelítőleg sem fedezi az önkormányzat kiadásait, ezért
nagyon megfontoltan kellett gazdálkodni, ahol lehetett, ott megtakarításokat kellett eszközölni.
Az elhangzottak ellenére minden önkormányzati  feladat ellátásra került,  és a lakosság részére továbbra is
biztosítottuk a megszokott támogatások jelentős részét,  továbbá szociális kérelem fedezethiány miatt nem
került elutasításra.



Az  önkormányzatnál  a  belső  ellenőrzés  a  Balatonalmádi  kistérségen  keresztül  biztosított,  az  építésügyi
hatósági  ügyeket  a  jogszabályi  változásoknak  megfelelően  2013.  január  1.  napjától  a  járási  központ,
Balatonalmádi jegyzője  látja  el.  A kötelező közoktatási  feladatokat Litérrel  együttműködve biztosította  az
önkormányzat az elmúlt évben.
A családsegítést,  és  a  gyermekjóléti  feladatokat  a  Bendola  Családsegítő  Szolgálat  látta  el  a  községben.  A
háziorvosnak  a  helyiség  biztosított,  annak  költségeit  (fűtés,  világítás,  takarítás)  az  önkormányzat  állta.  A
védőnői szolgálatot Litérrel együtt oldotta meg Önkormányzatunk.
A  könyvtári  ellátás  a  Veszprém  Megyei  Eötvös  Károly  könyvtárral  együttműködve  biztosított,  valamint
Királyszentistván tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.
Királyszentistván  Község  Önkormányzata  2013.  január  1.  napjától  tagja  a  Kelet-Balatoni  Térség
Önkormányzati Társulásának.
Az Önkormányzat kiadási oldalán két nagy kiadási sort szükséges megemlíteni:

- a szociális juttatásokat
- a beruházásokat

Szociális juttatások:
Az önkormányzat  az  érvényben  lévő  törvények,  kormány  és  egyéb  ágazati  rendeletek,  valamint  a  helyi
rendeletek értelmében biztosította a szociálpolitikai ellátásokat, és egyéb juttatásokat.
Szociális  juttatások és  egyéb  ellátások  során  4.732.000,-  Ft került  kifizetésre  2015.  évben.  A
támogatásokban a királyszentistváni lakosok minden rétege részesült: 
Az Önkormányzat támogatta a tehetséges gyermekeket egyrészt az Arany János Tehetséggondozó Program,
másrészt  a  Bursa  Hungarica  Önkormányzati  Ösztöndíj  Program  keretében,  valamint  tanévkezdéshez
kapcsolódó  települési  támogatást  biztosított  a  gyermekeknek.  Az  Önkormányzat  2015.  évben
önkormányzatunk biztosította  az  igénylők  részére  a  szociális  étkeztetést,  valamint  a  szociális  rendeletben
foglaltak  szerint  a  szülési,  temetési  és  átmeneti  segélyt  (új  nevükön:  gyermek  születéséhez  kapcsolódó
települési  támogatás,  halott  eltemettetéséhez  kapcsolódó  települési  támogatás,  létfenntartást  veszélyeztető
esetekhez kapcsolódó átmeneti települési támogatást), továbbá a nyugdíjasok és nagycsaládosok támogatását
(karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó települési támogatást). 
A  képviselő-testület  igyekszik  támogatást  nyújtani  a  település  minden  lakójának,  így  a  lakossági
szemétszállítási  díj  támogatására,  valamint  a  lakossági  csatornadíj  támogatására  jelentős  összeg  került
kifizetésre. 
Az Önkormányzat a litéri iskolába, illetve óvodában járó gyermekek után összesen  3.200.000,- Ft-tal járult
hozzá az intézmények működtetéséhez 2015. évben. 
A lakosság részére biztosított segélyek és támogatások összege több mint kétszerese az állam által nyújtott
támogatások összegének, egy olyan gazdasági helyzetben, amikor a bevételei jelentős csökkenést mutatnak.
Képviselő-testület mindent megtett annak érdekében, hogy a támogatásokra a megfelelő összeget biztosítsa.
A  2015.  évben  a  beadott  segélykérelmek  közül  pénzhiány  miatt  egyet  sem  kellett  elutasítani.  Az
Önkormányzat  munkája  egy  szociálisan  érzékeny,  és  a  rászorulókon  segíteni  akaró  és  segíteni  tudó
önkormányzati tevékenységet tükröz. 

2015. évi beruházások, eszközbeszerzések, fejlesztések:
 2015.  évben  a  Szent  István  Park  felső  részén  kondi  és  fitness  park  került  kialakításra,  1.700  eFt

összegből.
 A Szent  István  Park  előtti  önkormányzati  terület  térkövezésre  került,  melyre  mintegy  2.564  eFt-ot

fizetett ki Önkormányzat.
 A Fő utcai járda térkövezése megvalósult, a járda felújítása 11.686 eFt-ba került.
 A  királyszentistváni  Közösségi  Ház  emeletén  a  vizesblokk  felújításra  és  átalakításra  került.  A

munkálatokra 470 eFt-ot fizetett ki az Önkormányzat.
 Az értékesített traktor helyett 557 eFt-ért beszerzésre került egy fűgyűjtős kistraktor.
 A kiépített kamerarendszer továbbfejlesztésre került, új kamerák kihelyezésével a Leader Parkban, és a

kondiparkban, melynek költsége 323 eFt volt.
 Az  önkormányzat  a  Deák  Ferenc  utca  végén  két  új  szivattyú  cseréjéhez  járult  hozzá  a

tulajdonközösségen keresztül.
A  Közös  Hivatal  zavartalan  működéséhez  mintegy  4.892  eFt-ot  biztosított  a  képviselő-testület,  mellyel
biztosította az itt élők számára, hogy helyben intézhessék ügyeiket.

- Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési tervei
Önkormányzatunk alapvető feladata, hogy 2016. évben is biztosítsa a közösségi intézményhálózat folyamatos
és  zökkenőmentes  működtetését,  valamint  az  önkormányzatokra  háruló  kötelező  és  önként  vállalható



feladatokat minél  szélesebb körben ellássa,  a  korábbi évekhez hasonló,  racionális  gazdálkodás mellett.  Fő
célkitűzésünk a fejlesztés, és a  közösségépítés,  mely  beruházásokkal,  illetve a  közösségi  programok mind
szélesebb körű biztosításával valósítható meg.
Az idei évben az alábbi beruházásokat, fejlesztéseket tervezzük megvalósítani:

- A Kossuth utcai járda térkövezése az idei évben fejeződött be, és került pénzügyi teljesítésre,
3.077 eFt összegben

- Ravatalozó területi rendezése, vizesblokk kialakítása (mintegy 1 millió Ft összegben)
- Leader Kultúrpark csapadékvíz-elvezetése, melynek kivitelezése már megtörtént
- Padok és kerékpártárolók beszerzése (300 eFt értékben)
- Kamerarendszer korszerűsítése 350 eFt értékben

Végül néhány információ, amit szükséges megjegyezni: 
1.)A  templom  felújítás  megelőlegezésére  2014.  évben  átadott  összeget  (12.883.362  Ft-ot)  a  Református
Egyházközség a támogatási szerződés szerinti határidőre hiánytalanul visszafizetette. 
Szeretném  megjegyezni,  hogy  a  templomkertben  található  hősi  emlékmű  felújítására  az  Egyházközség
pályázatot nyújtott be, a templom környezete tovább szépül. 

2.)Felhívom a tisztelt  szülők valamint a kutyatartó királyszentistváni lakosok figyelmét, hogy  a játszótérre
kutyákat higiénia okok miatt, illetve jogszabályi tiltás miatt nem lehet bevinni, aki kutyát visz be a játszótérre,
azzal szemben jogi lépéseket fogunk megtenni.  

3.)  Szeretném  felhívni  továbbá  a  figyelmet  arra  is,  hogy  mindenki  rendeltetésszerűen  használja  a
játszóeszközöket, és vigyázzon rájuk, mert hosszas utánjárást követően sikerült – borsos összegért –, több
mint  50.000  Ft-ért  megjavíttatni  a  fészekhintát.  Ezért  kérem a  szülőket,  hogy  ne  engedjék  a  gyerekeket
felállni, és ugrálni a hintában, mivel az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé, hogy évente 50.000,-
Ft-ot fordítson egy játszóeszköz javítására!

4.)  Szeretném tájékoztatni  a  tisztelt  érdeklődőket,  hogy  az  Öböl  TV műsorszolgáltatása  független a  PR-
Telecom szolgáltatásának az igénybevételétől, továbbá nincs összefüggésben az Önkormányzati támogatási
szerződéssel sem. Az Öböl TV műsorának az igénybevétele külön kábeltelevíziós rendszeren keresztül volt
technikailag  biztosítva  a  településen  -  PR-Telecom  szolgáltatást  igénybevevők  részére  ugyan.   A  TV
tulajdonában levő technikai rendszer meghibásodott, helyreállítása milliós nagyságrendű ráfordítást igényelne,
melyet a tulajdonos a kábeltelevíziós szolgáltatást igénybevevő királyszentistváni háztartások csekély száma
miatt nem tartja gazdaságosnak.  

5.)  A  lakossági  kérdésekre  a  képviselő-testület  a  Közmeghallgatáson  a  válaszokat  megadta,  a  részletes
jegyzőkönyv a Könyvtárban megtekinthető, illetve a honlapon elolvasható. 

4.)A 2015. évi belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása
Jogszabály értelmében a zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell előterjeszteni a belsőellenőrzésről készült
beszámolót.  Az  ellenőrzés  az  önkormányzat  pénzügyi-számviteli  feladatellátását  a  vizsgált  területeken  a
jogszabályoknak megfelelőnek találta, jogellenes magatartás miatt intézkedések megfogalmazására nem került
sor. 
A képviselő-testület a 2015. évi belsőellenőrzésről készült beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

5.)Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása
A közbeszerzésekről szóló törvény alapján a költségvetési év elején az Önkormányzatnak éves összesített
közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre, függetlenül attól, hogy adott évre tervez-e az önkormányzat
közbeszerzési értéket elérő beruházást.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét egyhangúlag elfogadta.

6.)Beszámoló a Kulturális és Szociális Bizottság 2015. évi tevékenységéről
A Bizottság 2015. évi munkáját a szociális törvény és a helyi rendelet alapján végezte. 
Önkormányzatunk  2015.  évben  önkormányzati  segélyre,  támogatásra  5  főnek  53.000  Ft-ot,  átmeneti
önkormányzati  támogatásra  -  felsőfokú  tanintézményben,  nappali  tagozaton  tanulók  támogatásra  Bursa
Hungarica rendszer keretén belül 7 főnek 350.000 Ft-ot utaltunk ki. 
Királyszentistván Község Önkormányzatának munkája egy szociálisan érzékeny, és a rászorulókon segíteni
akaró és segíteni tudó önkormányzati tevékenységet tükröz. Az egyre nehezedő gazdasági helyzetben igen
nagy kihívást jelent Önkormányzatunknak, hogy a támogatások mértékét a következő években is szinten tudja
tartani, és a rászorulókat segíteni tudja.  



A  Bizottság  a  képviselő-testület  által  elfogadott  kulturális  munkaterv  szerint dolgozott,  és  a
költségvetésben meghatározott  összegekkel  szervezte és támogatta  a már hagyományos  rendezvények  és
különböző egyéb kulturális és sport programok színvonalas lebonyolítását,  melyekre  közel 5.000 eFt
került felhasználásra.  A  képviselő-testület  valamint  a  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  a  megszervezett
programjaival  az  elmúlt  évben  minden  korosztályt  próbált  megszólítani,  és  egy  összetartó  közösséget
formálni. 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

7.)A Bakonykarszt Zrt. megbízása az önkormányzati víziközművek tekintetében Gördülő Fejlesztési
Tervek elkészítésére
A viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján Önkormányzatoknak Gördülő Fejlesztési Terv készítését
kötelezte elő. A Bakonykarszt Zrt. mint a területileg illetékes közszolgáltató, felajánlotta szakmai segítségét
fentiek elkészítésében,  hiszen az ő szakemberei  ismerik legjobban az ellátó rendszereket,  illetve azt,  hogy
milyen fejlesztések szükségesek a jövőben.
A  képviselő-testület  egyhangúlag  felhatalmazta  a  szolgáltatót  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervvel  kapcsolatos
önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

8.)A Fő utca déli oldalán húzódó árok felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
A  Fő  utca  déli  oldalán  található  vízelvezető  árok  oldala  kezd  bedőlni,  ezért  felújítása  szükségesé  vált.
Előzetesen megvizsgáltuk az árok pályázati úton történő felújításának lehetőségét a TOP 30-as pályázaton
keresztül, ám sajnos sem a kivitelezés bruttó költsége, sem az árok hossza nem éri el a pályázható minimális
nagyságot.
Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Fő  utca  déli  oldalán  található  vízelvezető  árok  felújítására  beérkezett
árajánlatokat, és úgy határozott, hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Hard Grup Kft-t (Várpalota, Budai
Nagy A. u. 18.) bízza meg a munka elvégzésével, az árajánlatában szereplő 6.100.210,- Ft + ÁFA összegért.

9.)A Királyszentistváni Római Katolikus Egyházközség kérelmének megtárgyalása
A Római Katolikus Egyház a településen működő egyházközösség munkájához pénzbeli támogatást kért az
Önkormányzatunktól. Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 20.000,- Ft összeggel támogatja a
Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia Királyszentistváni Egyházközség (Fília) működését.

10.)A Királyszentistváni Református Egyházközség kérelmének megtárgyalása
A  Királyszentistváni  Református  Egyház  a  településen  működő  egyházközösség  munkájához  pénzbeli
támogatást  kért  az Önkormányzatunktól.  Képviselő-testület egyhangúlag úgy  határozott,  hogy  40.000,-  Ft
összeggel támogatja az Egyházközség működését.

11.)A Királyszentistváni Református Egyházközség jóváhagyási kérelmének megtárgyalása
A  Királyszentistváni  Református  Egyházközség  pályázatot  nyújtott  be  az  első  világháború  centenáriumi
rendezvénysorozata  keretében,  az  Első  Világháború  Centenáriumi  Emlékbizottság  megbízásából  kiírt
pályázatra,  melynek  célterülete  az  első  világháború  történelmi  emlékeit  őrző  emlékművek  rendbetétele,
renoválása.  A  Királyszentistváni  Református  Egyházközség  pályázati  anyagához  szükséges  csatolni  a
képviselő-testület pályázatot jóváhagyó döntését, mivel a templomkert az Önkormányzat tulajdonát képezi.
Képviselő-testület a kérelmet egyhangúlag támogatta. 

12.)Eszközbeszerzésre fedezet biztosítása
Az  önkormányzati  fűkasza  sorozatos  meghibásodása  miatt  az  elmúlt  időszakban  nagyon  nehéz  volt  a
zöldterületek rendben tartása, mivel számos olyan területtel rendelkezik az önkormányzat, ahol a kistraktort
nem lehet használni  (pl.  temető, árkok, stb.)  ezért  a képviselő-testülete úgy  határozott,  hogy  egy  új,  ipari
teljesítményű fűkasza beszerzésére 300.000,- Ft keretet biztosít. 

Más Hírek:
1. Köszöntjük  településünk  kis  újszülöttjét,  név  szerint  Enyedi  Lucát.  Gratulálunk,  és  jó  egészséget

kívánunk az újszülött babának és szüleiknek! 
2. Királyszentistván  Község  Önkormányzata  nevében ezúton  szeretném megköszönni  az  önkormányzati

rendezvényeken (Hulladékgyűjtési akció, Nőnap, Férfinap) résztvevő királyszentistváni állampolgároknak
az aktív részvételüket, valamint az egyéb tárgyi felajánlásokat illetve a főzésben résztvevők egész napos
helytállását,  és  mindenkinek,  aki  valamilyen  formában  segítette  munkánkat  a  rendezvények  még
színvonalasabb megtartásához. 

3. Önkormányzatunk a falu gyermekeinek 2016. május 28-án, szombaton 10.00 órai kezdettel gyermeknapot
rendez a királyszentistváni játszótéren.  Szeretettel  várjuk a gyerekeket és kedves szüleiket.  A gyerkőc-
programban szerepel sorjáték verseny, ügyességi verseny, aszfaltkréta-rajzverseny, ügyességi vetélkedők. A



Bizottság  tervei  szerint  a  gyereknapon  részvevő  gyermek  részére  szendvicset  készítenek,  üdítővel
vendégelik meg őket. 

4. Királyszentistván  község  Önkormányzata  gyermekkirándulást  szervez  2016.  június  25-én.
Királyszentistván-Farkasgyepű – Bakonyi kisvasút majd hazaindulás a Szent István Parkba. A kirándulásra
jelentkezni lehet 500 Ft jelentkezési díj ellenében Diószegi Imolánál a Könyvtárban vagy a Polgármesteri
Hivatalban. 

5. Tájékoztatom a tisztelt királyszentistváni lakókat, hogy az EON Gázhálózati Zrt. éves karbantartást végez
a  gázátadó állomáson,  így  2016.  június  7.  napján  8.00  órától  13.00  óráig  településünkön  gázszünetet
rendelt el. Kérem mindenki türelmét és megértését! 

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

 
Királyszentistván, 2016. május 19.        

Királyszentistván Község Önkormányzata 
Királyszentistván Község Polgármestere 


