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Három település nyert új térburkolatot
Július 16-án ünnepélyes keretek között

zárult az a nagyszabású, országos
pályázat, amelyet a Leier Hungária Kft.

és a LAFARGE Cement Magyarország

Kft. közösen indított el „Megújulnak
köztereink” névvel. A kiírás célja a 3000

fős lélekszám alatti kistele-

pülések köztereinek térkővel
történő burkolása volt, amely-

hez a két cég ingyenesen biz-

tosította az említett építőa-
nyagot. 

A LAFARGE Cement Kft. és a

Leier Hungária Kft. 2013-ban
indították útjára közös pályá-

zatukat, melyre hazai kistele-

pülések jelentkezhettek, akik
vállalták, hogy a térburko-

láshoz szükséges alapozási

munkákat, illetve a térkő lerakást saját
erőből végrehajtják, akár közmunka

igénybevételével. A kiírásra közel 100
felújítási igény érkezett be, amelyek

közül a független szakmai zsűri három

kistelepülés: Bicsérd, Sopronkövesd és
Zalaszentgyörgy pályázatát bírálta el

pozitívan. A közeljövőben így 2000

négyzetméter közterület újulhat meg
ezeken a településeken, nem kevesebb,

mint hétmillió forint értékben. Mindezt a

két cég közös sajtótájékoztatón jelen-
tette be 2014. július 16-án, Budapesten,

ahol a nyertesek képviselői ünnepélyes

keretek között vehették át a térkő-
adományt biztosító oklevelet.

„Mérhetetlenül büszkék vagyunk arra,

hogy pályázatunkat pozitívan bírálta el
a szakmai zsűri. A tervek és az álmok

már régóta készen álltak, de sajnos for-
ráshiány miatt mindig halasztanunk kellett

a kivitelezést. Köszönet a Leiernek és a
LAFARGE-nak azért, hogy ezt az igen

fontos és úttörő pályázatot létrehozták.”

– mondta Vér József, Bicsérd polgármes-
tere.

A pályázat segítséget kívánt nyújtani a

kistelepülések köztereinek minőségi tér-
kővel történő időtálló felújításához – az

aszfalt alkalmazása helyett –, amelyek

így esztétikusabbakká, könnyebben javít-
hatóakká válhatnak. A támogatók a

térkövek környezetbarát tulajdonságait is

fontosnak tartják hangsúlyozni, hiszen
azok csak természetes anyagokból áll-

nak, fugáikon keresztül gyorsan elvezetik

a csapadékot, nem terhelve a csapa-
dékhálózatot, így az egyre jelentősebb

környezetvédelmi törekvések

egyik alapjaként is szolgál-
hatnak.

„A térkő egy modern épí-

tőanyag, amelynek minőségét
a LAFARGE és a Leier évti-

zedes tudása, tapasztalata és

az építőipar iránti elkötele-
zettsége garantál. Külön öröm

számunkra az, hogy minde-

zeket az előnyöket most ez a
három győztes település is

élvezni fogja. Már a pályázat

életre hívásánál is az volt a célunk, hogy
az edukáció mellett, közösségformáló

erővel is bírjon a felkínált lehetőség” -
mondta Aubet Frédéric, a LAFARGE

Cement Magyarország Kft. ügyveze-

tője.
A projekt nem ér véget itt: a Leier

Hungária Kft. és a LAFARGE Cement

Magyarország Kft. minden pályázó
önkormányzatot kedvezményes ajánlat-

tal keres meg annak érdekében, hogy

támogassa őket az esztétikus környezet
kialakításában.

„Megújulnak köztereink”
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2014. július 21-26 között hittanos tábort
szerveztünk a Királyegyházai és Ma-
gyarmecskei Iskola katolikus hittanosai,
valamint a bérmálkozásra készülők szá-
mára. A tábort egy pályázat segítségé-
vel valósítottuk meg, amely a "hittanos"

jellegén túl azt a célt is szolgálta, hogy
a gyerekekkel a Szigetvár-Szentlőrinc
kistérség nevezetességeit, kultúráját,
helyi érdekességeit megismertesse, vala-
mint a "helybenmaradást" is szolgálja. 
A táborban részt vett Kisasszonyfáról 8
gyerek, Magyartelekről 4 gyerek,
Magyarmecskéről 8 gyerek, Gyöngy-
fáról 4 gyerek, Sumonyból 11 gyerek,
Királyegyházáról 4 gyerek, Szentlőrinc-
ről 1 gyerek, valamint 3 segítő Szabad-
szentkirályról, a katolikus hittanár a
feleségével és a Plébános úr. 
A gyerekeket minden nap más hely-
színre vittük, és minden este otthon alud-
hattak (falubuszok hozták és vitték a
gyerekeket reggel és este, napközben
pedig egy általunk bérelt 50 fős busz
utaztatott bennünket). Mivel a tábort pá-
lyázati pénzből valósítottuk meg, ezért
ingyenes volt ez a gyerekek számára. A
buszt, belépőket, ebédeket, vacsorákat
és minden egyéb költséget a táborra

kapott pénzből tudtuk kifizetni. 
Első nap (július 21., hétfő) az Almamel-
lék-Sasrét-Ibafa útvonalon voltunk, ami-
be belefért az almamelléki kisvasút, a
sasréti erdő és állatvilág megismerése
(egy tanárnő segítségével), valamint az

ibafai pipamúzeum. 
Kedden Szigetvár nevezetességeit néz-

hettük meg Varga Zoltán idegenveze-
tőnk segítségével (turbéki templom, tö-
rök-magyar barátság emlékmű, vár),
majd délután strandolás következett a
helyi gyógyfürdőben (ahol elég rossz

időt, fogtunk ki a sok eső és villámlás mi-
att, de 4 órától kisütött a nap és minden-
ki kedvére fürödhetett). 
Szerdán (23-án) a Királyegyházai Isko-
lában voltunk, ahol Balázs Gabriella, a
Szentlőrinci Általános Iskola festészet-
tanára kézművesfoglalkozás keretében
az üvegfestészetre tanította a gyere-
keket,. Olyannyira remek alkotások
kerültek ki, hogy néhányat majd a király-
egyházai és a környék katolikus temp-
lomaiban állítunk ki. A kézművesfoglal-
kozás után May Gábor szentlőrinci mé-
hész tartott számunkra érdekes előadást
a méhészetről, aminek a végén a
gyerekek különböző ízű mézeket,
valamint a virágport is megkóstolhatták.
Csütörtökön busszal elmentünk Dinnye-
berkibe, majd onnan egy kiadós séta
után a gyerekek Gyűrűfűre érkezvén
meglátogattak egy kecske-farmot. Itt a
sajtkészítés tudományába kaptak rövid
bepillantást (kóstolóval egybekötve).

Ezután a lovastanyán megismerkedhet-
tek a vályogvetés fortélyaival, illetve
részt vehettek egy "gyógynövénytúrán",
aminek keretében 20 fajta növény
gyógyhatásairól tanulhattak.

"Uram, jó nekünk itt lenni!"
Tábor a hittanosoknak

folytatás a 3. oldalon

Az álmosvölgyi jurtában Kerülő Gábor mesélt a gyerekeknek

Sokat kirándultunk: szép tájakat, érdekes embereket ismerhettünk meg
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Pénteken délelőtt Gál Károly fiatal kato-
likus pap érkezett hozzánk Kozármis-
lenyből a Királyegyházai Iskolába
előadást tartani (aki egyébként gyerek-
korát Szentlőrincen töltötte). Mivel
középiskolásként színművészetet tanult
(osztálytársai voltak például "Zséda" és
Szekeres Adrienn énekesnők, valamint
több színész is), ezért az ő előadásmód-
ja olyan volt, ami egyszersmind magá-
val ragadó, de ugyanakkor humorral
teletűzdelt. Stílusa és "vagány, fiatalos
öltözete" nem is sejtette talán elsőre a

gyerekekkel, hogy ő egy katolikus pap. 
Szóba került a "facebook", a környeze-
tünk, falvaink nevezetességei és azt kér-
te tőlünk, hogy legyünk mindannyian a
településeink "helyi értékei".
Ebéd után a falubuszok segítségével
Szabadszentkirályra utaztunk, ahol a
gyerekek lovagolhattak és tevegelhettek
Kerülő Gábor birtokán, majd Álmos-
völgybe továbbutazva megnézhettek
egy jurtát és kipróbálhatták a dárdát, a
csillagdobást, az íjászatot, a szablyá-
zást és az ostor használatát. (Itt

kemencében sütött pizzát kaptunk vac-
sorára.) 
Július 26-án, szombaton zárult le a tábor
egy Hálaadó-Szentmisével a Királyegy-
házai templomban, ahol egyik fiatal
segítőnk (Réka Szabadszentkirályról)
segítette énekeinket gitáros kísérettel.
A Plébános úr a beszédében kiemelte,
hogy ne felejtsük el táborunk mottóját:
"Uram, jó nekünk itt lenni!", valamint,
hogy mennyi, de mennyi jó történt velünk
ebben a néhány napban. A gyerekek
reakciójából az derült ki, hogy valóban
nagyon jól érezték magukat, ami
nekünk, szervezőknek egy nagyon
fontos dolog, hiszen ez ad erőt a továb-
bi munkáinkhoz.
Végezetül szeretném megköszönni
elsősorban a Jó Istennek, hogy ez a
tábor létrejöhetett, valamint a gyerekek-
nek azt, hogy nap, mint nap eljöttek,
hogy részt vegyenek a táborban, a
falubuszosoknak, akik utaztattak ben-
nünket, a polgármestereknek, és min-
denkinek, aki segítette a táborunkat.

Kajtár Bertold
katolikus hittanár

"Uram, jó nekünk itt lenni!"
Tábor a hittanosoknak

folytatás az 2. oldalról

Bízunk benne, hogy a sok szép élményt ajándékoztunk 
a hittanos gyerekeknek 

Tájékoztató a képviselőtestület döntéseiről
A 2014. július 17-én megtartott képviselőtestületi ülésen hozott határozatunk értelmében a lakosság kérésére még ebben az
évben megvalósítjuk a Petőfi utca Gyöngyfa felé eső végén a járdaépítést. Ehhez igénybe szeretnénk venni a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. segítségét.
A közmunka program támogatása érdekében – hogy a termények beszállításáról és a terményfölöslegnek a szigetvári kon-
zervgyárba szállításáról gondoskodni tudjunk – a képviselőtestület zárt kisteherautó beszerzéséről döntött. A beszerzés megtör-
tént, a jármű rendelkezésre áll. 
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása mellett, Varga Józsefné kuratóriumi tag-
ságról való lemondása okán, Hollósi Tündét kuratóriumi tagnak, Hollósi Jánosné felügyelő bizottsági tagságának lemondása
okán pedig Ősné Simon Zsuzsannát felügyelőbizottsági tagnak választotta a képviselőtestület.
Ezen az ülésen került sor az októberi helyhatósági választásokra vonatkozóan a Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztására.

Palkó Ottó
alpolgámester
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentés 2013. évi beszámolóhoz

Sor-

a b c c e
1 21 0 7495
2 0 0 0
3 21 0 7495
4 0 0 0
5 1172 0 1308
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 1172 0 1308

10 0 0 0
11 1193 0 8803
12 1193 0 3803
13 0 0 0
14 1917 0 1193
15 0 0 0
16 0 0 0
17 -724 0 2610
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 5000
21 0 0 0
22 0 0 5000
23 0 0 0
24 0 0 0
25 1193 0 8803

(adatok eFt-ban)

Sor-

a c d e
1 A. 8412 0 7893

2 1. 8412 0 7893

3 0 0 0

4 95 0 118

5 950 0 775

6 7167 0 7000

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

b

(adatok eFt-ban)

folytatás a 5. oldalon

Adószáma: 18328356-1-02
Baranya Megyei Bíróság: Pk.60.125/2006/5/1
Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 1567
Időszak: 2013. január 01 – 2013. december 31.
a.) Számviteli beszámoló:
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folytatás a 6. oldalon

b.) Költségvetési támogatás felhasználása:
Személyi jövedelemadóból kapott támogatás (1 %) összege 118.004 Ft  volt.
Ezt az összeget nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés célra kívánja fordítani 2014. évben.
c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.
Idegen ingatlanon végezett felújítás volt: Sportöltöző felújítás, illetve  „Szabadidő Centrum” kialakítása kezdődött,  amelynek
befejezése  2014. évre áthúzódik.

1

2

3

4

5

6

7 2.      200 0 0

8 3.     0 0 0

9 4. 0 0 0

10 5.     0 0 0

11 B.  0 0 0

12 C.    8412 0 7893

13 D.   9136 0 5283

14 90 0 42

15      0 0 0

16 77 0 57

17 8969 0 5184

18      0 0 0

19 0 0 0

20 E.   0 0 0

21      0 0 0

22     0 0 0

23      0 0 0

24      0 0 0

25 0 0 0

26 0 0 0

27 F. 9136 0 5283

28 G. 0 0 0

29 H. 0 0 0

30 I. 0 0 0

31 J. -724 0 2610

Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentés 2013. évi beszámolóhoz

folytatás az 4. oldalról

Sor-

1 0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

(adatok eFt-ban)
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentés 2013. évi beszámolóhoz

folytatás az 5. oldalról

Sor-

1 1150

2 137

3 335

4 88

5 654

6 195

7 880

8 137

9 300

10 340

11 381

12 75

13 114

14 4786

(adatok eFt-ban)
d.) Cél szerinti juttatások kimutatása:

e.) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi  önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke.
Központi költségvetéstől kapott összeget (SZJA 1 %) 2013. évben nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés célra fordí-
totta.
Királyegyháza Községi Önkormányzattól 775.000 Ft. támogatást kapott a  közalapítvány, mely összeget az igénybe vett szolgál-
tatásokra, valamint a  családi nap, egészségnapra fordította.
f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
Személyi jellegű ráfordítás nem volt.
g.) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
A közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték, azért sem pénzbeli sem természetbeni
ellenszolgáltatásban nem részesültek
Közhasznú tevékenysége során 0 forint vállalkozási bevétel és 0 forint vállalkozási kiadás volt.
Közalapítványnak mérleg fordulónapján 1.308 ezer forint pénzeszköze volt. Kötelezettsége 5.000.000 Ft volt (Utófinanszírozott
MVH pályázat megelőlegezésére kapott összeg Királyegyháza Községi Önkormányzattól),  követelése nem volt.
Támogatások részletezése forrásonként:

- Helyi önkormányzat támogatása: 775 e. Ft.
- Jogi személyiségű gazdasági társaság támogatása: 7.000 e. Ft.
- SZJA. 1 % 118  e. Ft.

Összesen: 7.893 e. Ft.
A 2013. évben KIRáLyEGyHáZA ÖnKORMányZATáTóL, MInT ALAPíTóTóL kapott támogatást elsősorban a működési költségek, úgymint
könyvvizsgálat, könyvelési díj, postaköltségek, adminisztrációhoz szükséges eszközök (irodaszerek, papír), nyomtatványok  költ-
ségeinek kifizetésére fordítottuk.
A JOGI SZEMéLyISéGű GAZdASáGI TáRSASáGOK TáMOGATáSáT legnagyobb részben a közalapítvány kiemelt tevékenysége: a nevelés,
oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés terén elsősorban az egészségmegőrző és a fenntartható fejlődést célzó,
környezettudatos magatartást elősegítő programok céljára fordítottuk.  folytatás a 7. oldalon
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Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentés 2013. évi beszámolóhoz

folytatás az 6. oldalról

Többek között az óvodás és iskolás korosztálynak szervezett programokat valósítottunk meg: kirándulásokat, sport és szellemi
vetélkedőket, játszóházakat rendeztünk.  Támogattuk az iskolai és óvodai szülői közösségeket is a gyerekek részére szervezett prog-
ramjaik megszervezésében. 
Segítettük az időskorú lakosság számára tervezett, szervezett programokat, kirándulásokat, valamint az Önkormányzattal közösen
rendezett idősek napi ünnepséget. Támogattuk a Királyegyháza Sportegyesületet, a Királyegyházai Polgárőr Egyesületet és az
amatőr női kézilabdacsapatunkat is. A családi majális rendezvény költségeit is fedeztük, és támogattuk a gyermeknapot is. Segítettük
a néptánccsoport működését és az Adventi hangverseny létrejöttét.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott pályázatunkra bruttó 17 218 483 (nettó: 13 557 861) forintot nyertünk,
mely összegből idegen tulajdonon (Királyegyháza Önkormányzat) végrehajtandó felújítást végzünk. A 2013. évben felújítottuk a
sportöltözőt, és elkezdtük a Szabadidő Centrum kialakítását, mely munkálatok befejezése 2014-ben várható. 
AZ SZJA 1 SZáZALéKáBóL befolyt összegből 2013-ban óvodáskorú gyermekek részére kirándulást szerveztünk az állatkertbe és a
Mecsextrém Parkba. Iskoláskorú gyermekeknek sportprogramot szerveztünk: kick-boksz oktatást, lovaglást; bokszfelszerelést
vásároltunk, valamint „Mecsextrém Park”-ba, illetve barlangba látogattunk.  
A kiadások összetétele és nagysága nagyon megfontolt, ésszerű. Törekedtünk a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető. 

Királyegyháza, 2014. május 12.   Konyári Tímea
kuratórium elnöke

A beszámoló kiegészítése 
A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány 2013. évi működéséről készült beszámolóhoz a Királyegyháza Önkormányzat
2014. július 17-én tartott képviselőtestületi ülésén szóbeli kiegészítést tettem, mert szükségesnek tartottam megemlíteni az alábbiakat.
A 2013. évben a helyi civil szervezetek működése és helyi programok megvalósítása során kooperálni tudtunk más szervezetekkel,
más nyertes pályázati megvalósításokkal, melyek segítségével arra törekedtem, hogy a más projektben tervezett programokat
koordináljam hagyományos programjainkkal, magyarul más pályázati lehetőségekből is igyekeztem megvalósítani, kiegészíteni,
illetve gazdagabbá tenni a rendezvényeinket annak érdekében, hogy a Közalapítvány másra is tudjon költeni, tudjunk kicsit tervezni,
előrelépni.
Szakmai vezetője voltam a Királyegyháza Plébánia által elnyert családi és közösségi programok megvalósítására szóló TáMOP-os
projektnek, melynek keretein belül sikerült megrendezni vagy legalábbis segíteni az iskolában megrendezésre került farsangi,
húsvétváró, nemzetiségek napja; valamint a település lakosai számára családi napok (május, július) és a templomi (véleményem szerint
eddigi legszínvonalasabb) karácsonyi rendezvényt.
Az önkéntes tevékenységekre lehetőséget nyújtó másik TáMOP-os projekt keretein belül a helyi civil szervezetek és tenni akarók ötletei
közül sikerült néhányat megvalósítanunk, mint pl. a pavilon építése az önkormányzati területen a Királyi Lovas Klub segítségével, a
kerítésfestés és a fűszerspirál építése az óvodaudvaron a Királyegyházai Polgárőr Egyesület tagjainak segítségével. Ebből a
projektből tudtuk támogatni e szervezetek kirándulásait is.
Mindezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert véleményem szerint így lesz teljes a kép a tekintetben, hogy melyik közösség,
mennyi támogatást élvezett az előző évben. Például a nyugdíjas Klub tagjai is igen aktívak a közösségi életben, sokat tesznek és
segítenek a programok megvalósításáért – de már az is nagyon fontos szerintem, hogy a saját közösségük fenntartásáért is –, az
iskolai programjainkra is igen gyakran és nagy szeretettel jönnek segíteni: kézimunkázni tanítják a gyerekeket, süteményt sütnek velük
közösen, stb.. Ők viszont nem vehettek részt a pályázat feltételei miatt az önkéntes projektben, így az ő kirándulásukat a
Közalapítványból tudtuk támogatni. 
A Kuratórium célja az, hogy minden, a településünkön létrejött bejegyzett, vagy nem bejegyzett közösség, civil szervezet működését
elősegítsük, ötleteik, programjaik megvalósításában igyekszünk őket támogatni a nagyobb közösség, a település érdekében.  
Az elmúlt évben egy – a mi mértékünkkel tekintve – nagyobb volumenű projektbe is belevágtunk: a sportöltöző felújításába és a kon-
diterem létrehozásába. folytatás a 8. oldalon
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Felhívás
PARLAGFű

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján:
„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően azt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés keretében hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a jegyző, kül-
területen a Szigetvári Járási Földhivatal (illetékes ingatlanügyi hatóság) végzi. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Azok a föld-
használók, akik nem végezték el a kötelező védekezést tizenötezer és ötmillió forint közötti növényvédelmi bírság kiszabására számíthat-
nak. A bírság kiszabására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jogosult.
Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget.
A földhasználót nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni ellenőrzés történik az ingatlanán, továbbá nem kell külön felszólítani a parlagfű
mentesítésre, mivel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy
a földhasználó köteles folyamatosan gondoskodni az ingatlana parlagfű-mentesen tartásáról a vegetáció során, függetlenül a hatóság
erre irányuló intézkedésétől.
A lakosság a parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlannal kapcsolatos bejelentéseiket személyesen a Királyegyházai Közös Önkormányza-
ti Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy a 73/340-042/23 telefonszámon Mizsei Péter fogalmazónál tehetik meg. A külterületi ingatlanokkal
kapcsolatos bejelentéseiket a Szigetvári Járási Földhivatalnál szíveskedjenek megtenni.
Kérem a Tisztelt Földhasználókat, hogy a parlagfű mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget!
HáZIORVOSI üGyELETI ELLáTáS

A Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Járási népegészségügyi Intézetének tájékoztatása alapján, felhívom
Királyegyháza, Gyöngyfa és Sumony települések lakóinak figyelmét, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátás a LŐRInC-MEd nonprofit Kft. által
történik. 
Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy az ügyeleti ellátást kizárólag a szentlőrinci Eszterházy Központnál vegyék igénybe!
Az ügyeleti ellátás helye: Eszterházy Központ (7940 Szentlőrinc, Eszterházy u. 1.)

Beák Laura
jegyző

A beszámoló kiegészítése 

Mivel mi nem vagyunk pénzügyi szakemberek, és a pályázatírásban, megvalósításban is járatlanok vagyunk, nagy segítségünkre van
ebben a tevékenységben a London Consulting Kft., nemcsak a megírásban, lebonyolításban, a pályázatkiíróval való kapcsolat-
tartásban, hanem a pályázati lehetőségekről való tájékoztatásban is! Fontosnak tartom megemlíteni, és szükségesnek tartom nem
elfelejteni, hogy például a konditerem kialakításának ötlete is a pályázatíró cég munkatársával folytatott spontán beszélgetés és aztán
az érintettek által hozott gyors döntés eredménye lett.
Szintén a fent említett pályázatíró cég hívta fel a figyelmünket 2013-ban a települési rendezvényekre és eszközbeszerzésekre szóló
pályázati lehetőségre. Ez volt az a lehetőség, melynek keretein belül szervezetenként 2 000 000 Ft-ra lehetett pályázni, melyből maxi-
mum 1 000 000 Ft-ot lehetett eszközbeszerzésre fordítani. Kaptunk az alkalmon és a Közalapítvány, valamint az Önkormányzat
pályázni kívánt, de Polgármester úr felkérte még a Királyegyházai Polgárőr Egyesületet is, hogy szíveskedjenek ők is pályázni annak
érdekében, hogy több eszközt tudjunk beszerezni a településre, és még eggyel több rendezvényt tudjunk megvalósítani a településen
élők szórakoztatására. Voltak félreértések, nézeteltérések, de miután Babám Ferencnének, az egyesület elnökének megígértem, hogy
segíteni fogom az egész pályázat koordinálását, a rendezvény megvalósítását és lebonyolítását is, valamint a szükséges önerőt –
utófinanszírozott pályázatról van szó – a Közalapítvány fogja megelőlegezni, így ráálltak a pályázásra a település érdekében. 
A beszámolómat a képviselőtestület tagjai, kérdés, vélemény, hozzászólás, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfo-
gadták.

Konyári Tímea

folytatás az 7. oldalról


