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1.) Az Önkormányzat 2017. II. félévi munkatervének elfogadás
Az Önkormányzat munkaterve azokat a napirendi pontokat tartalmazza, melyeket törvényi előírás miatt
kötelező tárgyalni, ezek egészülnek ki az aktuális napirendi pontokkal. Az időpontok az előrelátható
programokkal összhangban a kötelező időpontok betartása mellett kerültek megállapításra, melyet a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

2.) Beszámoló a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy a jegyző a hivatal
tevékenységéről évente beszámol a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei előtt. A hivatal dolgozói
napi munkájuk során igyekeztek eleget tenni a képviselő-testületek és a polgármesterek elvárásainak.
Elsődleges feladatuk a lakosság kiszolgálása és segítése a törvény keretei között, a törvényesség maximális
betartása mellett.
A Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati törvényben, továbbá a külön ágazati jogszabályokban
meghatározott feladatok szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában működik közre az
önkormányzati és az államigazgatási határkörök és feladatok tekintetében. Az önkormányzati működés
középpontjában a választópolgárok által közvetlenül választott Képviselő-testület áll, amely az önkormányzati
feladat és határkörök címzettje. E testületnek meghatározó szerepe van az önkormányzati közhatalom
gyakorlásában, a lakossági közszolgáltatások megszervezésében, a települések fejlesztésében, és a polgárok
életminőségének alakításában.
A Hivatal 11 fő létszámmal működik, azonban ebben a létszámban a pénzügy területén jelentős személyi
változások történtek.
A „körjegyzőség” működéséhez a két település megállapodás alapján járul hozzá, melyet állami támogatás
egészít ki. A képviselő-testületi munkával kapcsolatos feladatok: a testületi ülések előkészítése, a
jegyzőkönyvek elkészítése és a Kormányhivatalhoz történő továbbítása 15 napon belül, valamint szigorú és
kötött határidőben, azaz 15 napon belüli kötelező feltöltés a Nemzeti Jogszabálytárba, továbbá a testület által
hozott határozatok, rendeletek nyilvántartása, és az azok végrehajtásáról történő intézkedés. Testületi ülések
előkészítésében Litéren 23, Királyszentistvánon 15-ször működött közre. Hozott határozatok száma Litéren
178, Királyszentistvánon 85. Rendeletek száma Litéren 25, míg Királyszentistvánon 19 db volt. Az iktatott
ügyiratok száma 7.148 db volt. Az előző évhez képest az iktatott ügyiratok száma nőtt. Királyszentistvánon a
főszámra iktatott ügyiratok száma 408 db volt, míg alszámra 642 db ügyirat került iktatásra.
A szokásos feladatokon túl plusz feladatként jelentkeztek az ASP rendszer 2017. január 1-i indításával
kapcsolatos képzések, adattisztítások, melyek a pénzügyi csoport dolgozóit érintették.
Adóigazgatás tevékenységen belül a gépjárműadó év eleji nyitóállomány felülvizsgálata, beazonosítása után a
havi változások online adatszolgáltatás alapján kerülnek feldolgozásra. Gépjárműadó-változás ügyében 285
ügyirat (Okmányiroda adatszolgáltatása alapján) került feldolgozásra. 2013. január 1.-től a befolyt
gépjárműadó 40 %-a illeti meg az Önkormányzatot, a 60 %-a továbbutalásra kerül a MÁK részére.
2016. évben 346 db iparűzési adó bevallás került feldolgozásra, illetve 30 adózó kapott felszólítást az elmúlt
évek adóbevallásának pótlására.
Építményadó tárgyában változás-bejelentés kapcsán 1 adózónál kellett módosítani, 3 új adózó bejelentkezési
kötelezettségének tett eleget, 2 adózónál megszűnt a kötelezettség.
Az egyéb bevételek csoportjába tartoznak az adók módjára behajtandó közigazgatási és egyéb bírságok. A
behajtott összeg túlnyomó része munkabér letiltásból ered, jelenleg is több letiltás van folyamatban.
Késedelmi pótlék kerül felszámításra, a határidőre meg nem fizetett adótartozás után. Az idei évben több
adózó esetében végrehajtást kezdeményeztünk, mely a késedelmi pótlék megfizetését is érintette.

Talajterhelési díj kivetési száma egyre csökken, mivel a lakosság többsége mára már a csatornára való rákötést
megoldotta, így elmondható, hogy 2016-ban mindkét településen csak 1-1 adózónál kell a kivetést előírni.
Elmaradt befizetésekkel kapcsolatosan kezdeményeztük a részletekben történő tartozás rendezését.
2016. évben a hátralékosok felé 447 db fizetési felszólítás került kiküldésre. Év során 80 esetben munkabér
letiltás megindítására került sor. Gépjárműkivonást 20 adózónál kellett elindítani a gépjárműadó tartozás
miatt.
A „Körjegyzőség” dolgozói megfelelő szakképesítésekkel rendelkeznek, mind a két település hivatali épülete
megfelel a követelményeknek, biztosítja a dolgozók számára a korszerű munkavégzés feltételeit.
A Közös Önkormányzati Hivatal (körjegyzőség) 2016. évi beszámolóját mindkét település képviselő-testülete
egyhangúlag elfogadta.

3.) A Királyszentistvánon 2016. évben nyújtott KSZR szolgáltatásokról készült beszámoló
megtárgyalása
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár megküldte tájékoztatóját a 2016. évi, Királyszentistvánon nyújtott KSZR
(Könyvtári Szolgáltató Rendszer) szolgáltatásokról, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

4.) A Széchenyi út sávos helyreállítási (javítási) munkáira beérkezett árajánlatok megtárgyalása
2016. évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok részére kiírt pályázatra, mely pozitív elbírálásban részesült. A pályázat egyik célterülete a
Széchenyi út javítása volt, mivel a szennyvíz-csatorna nyomvonalán több helyen megsüllyedt az aszfalt, üregek
keletkeztek alatta. A Bakonykarszt Zrt-vel kapcsolat felvételre került, és a csővezeték szondázása folyamatban
van. Ennek célja azért volt szükséges, hogy kizárjuk annak a lehetőségét, hogy az út süllyedése a csatorna
szivárgása miatt indult meg. Miután a szondázás megtörtént, elkezdődhet az út javítása. A beérkezett három
árajánlat közül, a legalacsonyabb árajánlatot (3.135.000,- Ft + ÁFA) benyújtó vállalkozást bízta meg a
képviselő-testület – egyhangúlag - a munka elvégzésével. Mivel pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így
a pénz már 2016. decemberében megérkezett az Önkormányzatunk számlájára, mely céltartalékba került
áthelyezésre a pénzügyi teljesítésig.

5) Döntés a Királyszentistváni Nyugdíjas Klub támogatásáról
A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub vezetője azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy támogassa
a klub működését, azaz hogy az általuk szervezett kirándulást az Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten
támogassa.
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 45.000,- Ft támogatást nyújt a Királyszentistváni
Nyugdíjas Klub működéséhez.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a kapott támogatással az adott szervezetnek, a Királyszentistváni Nyugdíjas
Klubnak, kell elszámolnia az irányadó jogszabályok betartása mellett. A Klub kirándulását a szervezet vezetője
szervezte meg, az önkormányzat beleszólása nélkül, és kérném ezen információ tudomásulvételét
mindazoktól, akik önkormányzatunkat jogosulatlan vádakkal illetik.

6.) Játszótéri új eszközre beérkezett árajánlat megtárgyalása
Fejlesztési javaslatok között szerepelt a játszótérre 8-14 évesek részére laphinta beszerzése. Mivel ezen
játszóelem beépítésével zsúfolttá válna a játszótér továbbá a játszótér kerítése melletti területen lehetetlen
játszóelemek elhelyezése, kitelepítése a földben futó optikai kábelek megléte miatt, így a döntést a képviselőtestület egyhangúlag elnapolta.

7.) A Hungaro-Justitia Igazságügyi Szakértő Iroda Kft-vel kötendő szerződés anyagi támogatásának
megtárgyalása
Bűzhatással kapcsolatban a Hungaro-Justitia Igazságügyi Szakértő Iroda Kft-től megérkezett a szerződés
tervezet. A szerződést, mint gesztor önkormányzat Balatonfűzfő kötötte meg, melyhez pénzeszköz átadással
járulnak hozzá a települések. Az előzetes megbeszélések szerint a költségeket lakosságszám arányosan viseli
Királyszentistván, Vilonya, Papkeszi és Balatonfűzfő.
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a településen érezhető bűzhatás eredetének felderítése
érdekében a szakértői vélemény elkészíttetésének díjához bruttó 219.165,- Ft-tal járul hozzá.
Vegyes ügyet nem tárgyalt a képviselő-testület.
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A kamerarendszer működővé tételére beérkezett árajánlat megtárgyalása
Játszótéri új eszközzel kapcsolatos döntés
Magyar Államkincstár ellenőrzésének megkezdése
Településszerkezeti terv módosítására beérkezett kérelem megtárgyalása
Kerékpárút pályázaton történő indulásról döntés
Vegyes ügyek

1.) A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
A módosítást a testületi döntések, a bérkompenzáció módosítása, a kerekítési különbözetek illetve egyéb
működési bevételek átcsoportosítása valamint a megváltozott beszámoló szabályai miatti - pénzmaradvány
pontosítása tették szükségessé, így a módosított előirányzat 58.705 eFt bevételi és kiadási főösszegben kerül
rögzítésre, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 1. sz. módosítása
Az elmúlt időszak testületi döntései, az államkötvény jegyzése és az ahhoz kapcsolódó árfolyam különbözet,
illetve az egyéb kisebb, sorokon belüli átcsoportosítások tették szükségessé a költségvetés módosítását, így a
bevétel 50.065 eFt-ban, míg a kiadás 65.408 eFt-ban került rögzítésre, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.

3.) A kamerarendszer működővé tételére beérkezett árajánlat megtárgyalása
A kamerarendszer működésével, felújításával és javításával kapcsolatban a Balatonalmádi
Rendőrkapitánysággal konzultálva kerestük meg az árajánlatot benyújtó céget, mivel a telepítést végző
vállalkozó ez irányú tevékenységét az elmúlt időszakban megszüntette.
Képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy bruttó 350 eFt összegért a Vidikon Kft-t bízza meg a
munkák elvégzésével.

4.) A játszótéri új eszközzel kapcsolatos döntés
Képviselő-testület az elmúlt testületi ülésen tárgyalta a játszótérre új hinta beszerezésére beérkezett árajánlatot,
melyet nagyon magasnak talált, így a döntés akkor elnapolásra került. A napirendi pont tárgyalásakor az is
elhangzott, hogy újabb eszköz telepítésével nagyon zsúfolttá válna a játszótér.
Mindezeket figyelembe véve képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy nem bővíti tovább a
játszótér eszközállományát, és a hinta beszerzését leveszi a beruházási tervei közül.

5.) Magyar Államkincstár ellenőrzésének megkezdése
Képviselő-testülete egyhangúlag tudomásul vette, hogy a Magyar Államkincstár 2017. július 1-től 2018. május
31-ig teljes átfogó, folyamatba épített ellenőrzést tart a Litéri Közös Önkormányzati Hivatalban, mely
ellenőrzés érinti Királyszentistvánt is.

6.)Településszerkezeti terv módosítására beérkezett kérelem megtárgyalása
A Magyar Kőtörő Zúzalékgyártó Kft. településrendezési terv módosítási kérelmet nyújtott be, mely a 048/10,
043/6, 043/7 ingatlanokat érintette. a benyújtott kérelm két részből áll:
1.)
Bányászati tevékenység bővítése miatti településrendezési terv módosítási kérelem
2.)
Megújuló energiaforrású napelem-park létesítése miatti településrendezési terv módosítási kérelem
A Magyar Kőtörő Zúzalékgyártó Kft. Litér utáni, 72-es főútról nyíló murvabányája már évtizedek óta üzemel.
A vállalkozás engedélye szerint a bővítést akkor folytathatja csak, amíg a királyszentistváni rendezési tervben
az érintett terület besorolása nem különleges bányatelekként szerepel, mivel jelenleg az érintett területek más
besorolás alatt vannak a rendezési tervben.
A megújuló energiapark a 043/6 és 043/7 helyrajzi számú területet érintené. A terület besorolása jelenleg
különleges rendeltetésű terület, sportterület, sportlőtér, amelyeket sajátos használata szerint, megújuló
energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területre kívánja módosítani a tulajdonos.
A megújuló energiapark 2019. évben valósulna meg, a szükséges engedélyekkel a beruházó már rendelkezik.
Értékelendő az a tény, hogy mindkét kérelem támogatása esetén, a megvalósuló beruházások előnyösek az
Önkormányzat számára, mivel jelentős iparűzési adót jelentenek a településnek, illetve közvetett módon az
infrastrukturális fejlődést is elősegíthetik. A területeken megvalósítani kívánt beruházás, valamint a
bányaterület bővítése semmilyen jellegű káros környezeti hatást nem gyakorol Királyszentistvánra és a
környező településekre, illetve azok lakosságára. A bányaterületet illetően sem lesz nagyobb a jelenlegi terhelés
mértéke az eddiginél, hiszen a tevékenység a területen több éve kisebb-nagyobb megszakítással folyik.
Képviselő-testület megtárgyalta a Magyar Kőtörő Zúzalékgyártó Kft rendezési terv módosítási kérelmét, és
egyhangúlag úgy határozott, hogy támogatja a kérelemben feltüntetett rendezési tervvel kapcsolatos egyes

módosításokat, azzal a feltétellel, hogy a rendezési terv módosításával járó, felmerülő költségeket a kérelmező
teljes mértékben állja.

7.) Kerékpárút pályázaton történő indulásról döntés
A TOP-3.1.1-16 Fenntartható település közlekedésfejlesztési pályázaton történő indulás, lehetőséget
biztosítana településünknek egy lehetséges kerékpárút kiépítésére. A rövid beadási határidővel megnyíló új
pályázat célja a megyeszékhely környéki települések lakóinak lehetőség biztosítása arra vonatkozóan, hogy
kerékpárral tudják megközelíteni a megyeszékhelyen levő munkahelyüket, iskolákat stb. Ezen pályázaton
Vilonya, Királyszentistván és Litér konzorciumként indulna.
A kerékpárút tervezett nyomvonala a Vilonyán és Királyszentistvánon áthaladó 7202-es közút északi oldala
mellett haladna, majd a Kossuth utcán keresztül a 7216-os közút (ipartelep feletti út) szélén haladva érné el a
72-es főutat, és rácsatlakozna a Litéren már kiépült kerékpárútra, mely Szentkirályszabadján keresztül éri el
Veszprémet.
A nyomvonal a két település belterületén, valamint a 7216-os úton nyitott (felfestett) sáv lenne, míg a Vilonya
és Királyszentistván közötti külterületen saját nyomvonal épülne, a Séd felett külön híddal.
A pályázat előfinanszírozott, 100 %-os támogatási intenzitású, szállítói finanszírozású vagy teljes beruházás
összeget biztosító előleglehívású. A beruházás mintegy 200-270 millió Ft nagyságú lenne.
A pályázat benyújtási határideje 2017. augusztus 15., a pályázat megvalósítási ideje (kivitelezés, elszámolás) a
támogatási szerződés aláírásától számított 18 hónap.
Képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázaton történő indulásról az Önkormányzat
szándéknyilatkozatát, a tervezett nyomvonal kialakítását, annak azaz a kerékpárút nyomvonalának
feltüntetése miatti rendezési tervet érintő módosításának költségeinek biztosítását továbbá a konzorciumi
szerződés megkötését, melyben Királyszentistván töltené be a konzorciumi vezetői szerepet.

2017. augusztus 2-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Királyszentistván Község
Önkormányzatának Képviselő Testülete
Napirendi pontok
1) A kerékpárút nyomvonalának módosításáról, illetve konzorciumi szerződés megkötéséről döntés
2) Döntés a rendezési terv szempontjából kiemelt területté, illetve beruházássá nyilvánításról
3) Vegyes ügyek

1.)A kerékpárút nyomvonalának módosításáról, illetve konzorciumi szerződés megkötéséről döntés
A pályázatot elbíráló Irányító Hatósággal és a Közútkezelő Nonprofit Kht.-val történt egyeztetéseket
követően a kerékpárút nyomvonala áttervezésre került, mivel az egyeztetések alapján vélelmezhető, hogy a
pályázat elbírálása szempontjából előnyösebb a 7202-es út mellett történő nyomvonal kialakítása.
A képviselő-testület egyhangúlag, úgy határozott, hogy módosítja a TOP-3.1.1-16 Fenntartható
közlekedésfejlesztési pályázati kiírásra benyújtandó pályázatban szereplő -, az előző testületi ülésen hozott
döntésben a kerékpárút nyomvonalát a következők szerint. Vilonya (7202. sz. közút), Vilonya külterület
(7202-es közút melletti terület), Királyszentistván (belterület: 7202. sz. közút) Királyszentistván (külterület
7202-es közút melletti terület) az OVIT állomásig, ahol a nyomvonal rácsatlakozik a Litér „erőművi” útra,
amely a már kiépített litéri kerékpár út része.
Egyhangúlag döntött továbbá arról is, hogy a TOP-3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztési pályázatot
Vilonyával és Litérrel konzorciumot létrehozva nyújtja be, melyben Királyszentistván tölti be a konzorciumi
vezetői szerepet.

2.) Döntés a rendezési terv szempontjából kiemelt területté, illetve beruházássá nyilvánításról
A 2017. július 19-én megtartott rendkívüli testületi ülésen döntött a képviselő-testület több olyan témáról,
amely a rendezési terv módosítását igényli (bányaterület növelése, napenergia park létesítése, illetve a
kerékpárút pályázaton történő indulás). A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja
alapján a településrendezési terv módosítás ideje lényegesen lerövidíthető, amennyiben az Önkormányzat
kiemelt területté, illetve kiemelt beruházássá nyilvánítja azt a területet, illetve projektet, amely miatt a
módosítás szükségessé vált.
Fentiek alapján képviselő-testület egyhangúlag döntött arról, hogy az érintett ingatlanokat továbbá a
kerékpárút nyomvonala által érintett, 7202-es főút mellett elhelyezkedő ingatlanokat kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította.
A képviselő-testület jogszabályi kötelezettségeiből adódóan kötelezettséget vállalt tehát arra, hogy módosítja a
rendezési tervét. Tárgyalásokat követően a Magyar Kőtörő és Zúzalékgyártó Kft. vállalta - Önkormányzatunk
helyett a módosítás költségeit. Fentieket figyelembe véve képviselő-testület egyhangúlag támogatta a
háromoldalú megállapodás aláírását a rendezési terv módosítására vonatozóan, melyben a Magyar Kőtörő és

Zúzalékgyártó Kft. vállalta, az érintett ingatlanokkal valamint a kerékpárúttal kapcsolatos módosítás költségeit
is.
Más Hírek:
1.) Mint a településen köztudott, hogy a Faluház földszintjén, a régi volt postahelyiség járólapjaival
problémák voltak, ám a helyiség az elmúlt hetekben új járólapot kapott. Szeretnék köszönetet
mondani a Padlotech Kft. ügyvezetőjének, Szijártó Róbert királyszentistváni lakónknak
valamint nagy fiainak, kollégáinak azért, hogy segítő kezet nyújtottak Önkormányzatunknak és
társadalmi munkában újra járólapozták a helyiséget, önzetlen munkájukkal értéket teremtve
Önkormányzatunknak és az itt élő emberek közösségének.
2.) Az Önkormányzat és a lakosság nevében köszönöm Viasz Bernadettnek a játszótéri eszközök festésével
kapcsolatos szervezési munkát illetve Mindenkinek, aki bármilyen formában is, de hozzájárult a
közvagyon értékmegóvásához, elősegítve ezáltal azt, hogy nem csak a saját közösségünk, hanem a jövő
generációja is birtokolhatja majd ezeket a hasznos eszközöket, még hosszú időn keresztül.
3.) A közelgő ünnepekre és rendezvényeinkre tekintettel, tisztelettel kérem a lakókat, az alábbiak
betartására!
Királyszentistvánon a közterületek tisztántartását a 6/2016. (III.14.) önkormányzati rendelet szabályozza.
Felhívom a lakók figyelmét arra, hogy a rendeletben a közterületek tisztántartásáról szóló része nem új
keletű, eddig is szabályozva volt, - bár sokan nem ismerték, és abba a tévedésbe estek, hogy a
közterületeken a hólapátolás, a fűnyírás és a járdákról a levágott fű, eldobott cigarettacsikk, stb.
összeseprése az Önkormányzat feladata. A rendeletben továbbra is változatlanul szabályozva van, hogy
mindenki köteles a portája előtt a járdát lesöpörni, és a közterületet rendben tartani.
Az Önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy tiszta, gondozott életteret biztosítson
lakosai számára, ám ehhez a lakók támogatása is szükséges. A már említett rendelet alapján minden
királyszentistváni lakos köteles tehát a tiszta, rendezett környezet érdekében, az ingatlana előtt
(amennyiben sarok telken lakik, akkor oldalt is) rendet tartani: levágni a füvet, tisztántartani a járdát).
Kérem a tisztelt királyszentistváni lakókat a fent említettek végrehajtására továbbá a
közlekedést akadályozó, kihajló növények megmetszésére, ugyanis ellenkező esetben
Önkormányzatunk kénytelen lesz megkezdeni a szükséges hatósági eljárásokat az érintett
ingatlantulajdonosokkal szemben.
4.) Tájékoztatom az érintetteket, hogy önkormányzatunk a jelentős bevételkiesés ellenére is a lehetőségeihez
mérten, továbbra is, MÉG MINDIG keresi azon lehetőségeket, amivel a kiesés összege, ha csekély
mértékben is, de orvosolható. Legyenek azok pályázati lehetőségek, támogatási összegek, bérleti
szerződések továbbá pénzügyi műveletek bevételei stb.
Pénzügyi műveletek bevételeinek növelése miatt, olyan lehetőségeket kerestünk, amelyek jobb piaci
kondíciót biztosítanak, pl.: állam által garantált kötvényt vásárlásával, melynek kamata jelentősen eltér
(3,8 %), mint a betétlekötésé (0,1%), és bármikor elérhető a szükséges tőke.
5.) Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
tájékoztatása szerint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek a közeljövőben megszüntetésre kerülnek. A
megszüntetést a házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetésével indokolták. Kizárólag az üveg hulladék
gyűjtésére biztosítanak településenként 1 szelektív gyűjtő szigetet.
6.) Értesítem a tisztelt Széchenyi utcai lakókat, hogy az utca útburkolat és sávos helyreállítási
nyomvonalsüllyedés javítási munkálatokat 2017. július 31-e után megkezdődik. A munkálatok várható
befejezés ideje 2017. szeptember 10. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásra lehet számítani
továbbá az útpálya szerkezeten történő építési munkálatok miatt az ingatlanokról való ki- és bejutás
kisebb nagyobb mértékben, de akadályozva lesz. Megértésüket és türelmüket köszönjük!
7.) Kérem továbbra is a tisztelt Lakosságot, hogy hulladékelszállítás napján a kihelyezett hulladékgyűjtő
edényzetek lezárt tetővel kerüljenek kihelyezésre, hogy a szél ne tudja kifújni a papír és műanyag
hulladékot.
8.) Köszöntjük településünk kis újszülöttjét, név szerint Fónagy Attilát. Gratulálunk, és jó egészséget
kívánunk az újszülött babának és szüleiknek!
9.) Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a részletes jegyzőkönyvek a Hivatalban megtekinthetők, vagy
honlapunkon elolvashatók.
Királyszentistván, 2017. augusztus 7.
Kőszegi Ilona
Királyszentistván Község Önkormányzatának
Polgármestere

