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Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Királyegy-
háza, Gyöngyfa, Sumony és Szentdénes köz-
ségi Önkormányzatok szociális tűzifa támoga-
tást igényeltek. 
A kedvező döntésnek köszönhetően az önkor-
mányzatok - egyedi kérelemre - tűzifa támoga-
tásban részesíthetik a lakosságot. 
Királyegyháza, Sumony és Szentdénes telepü-
lések esetében:
Támogatásban részesíthető az a kérelmező –
háztartásonként egy fő –  
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori leg-

kisebb összegének 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot,
b) egyedül élő kérelmező esetén annak 250%-
át, azaz 71.250 Ft-ot nem haladja meg.
Gyöngyfa település esetében:
Támogatásban részesíthető az a kérelmező –
háztartásonként egy fő – 
c) akinek a családjában az egy főre jutó havi jö-
vedelem az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
d) egyedül élő kérelmező esetén annak 400%-
át, azaz 114.000 Ft-ot nem haladja meg.
A kérelem elbírálása során előnyben kell része-
síteni azt a kérelmezőt, aki aktív korúak ellátásá-

ra, időskorúak járadékára, lakásfenntartási tá-
mogatásra jogosult vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermeket nevel.
A kérelem nyomtatvány igényelhető: Királyegy-
házai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszol-
gálatán, illetve a falugondnokoktól.
A kérelemhez csatolni kell a család előző havi
jövedelméről szóló igazolásokat. 
A kérelmet a Királyegyházai Közös Önkor-
mányzati Hivatal ügyfélszolgálatán kell
benyújtani. 
Benyújtási határidő: 2017. december 12.
(kedd)                             Beák Laura jegyző

Királyegyházai Közös Önkormányzati Hiva-
tal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló"
2011. évi CXCIX. törveny 45. § (1) bekez-
dese alapján pályázatot hirdet Királyegy-
házai Közös Önkormányzati Hivatal
igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére. 
A közszolgalati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Baranya megye,
7953 Királyegyháza, Petőfi utca 66. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírá-
sairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök: 
I. számú melléklet 14. Hatósági feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi
körök: Képviselő-testületi és bizottsági ülések
előterjesztéseinek előkésztése, képviselőtes-
tültei ülések jegyzőkönyveinek írása, összeál-
lítása, felterjesztése. Birtokvédelem, panaszel-
járás, vadkárügyek, hulladékgazdálkodási fe-
ladatok, tanügy-igazgatási feladatok, telep-
engedélyezési eljárás, adó- és értékbizonyít-
ványok elkészítése, vagyoni helyzet igazolá-
sa, hagyatéki eljárás, bejelentésköteles és mű-
ködési engedély köteles kereskedelmi tevé-
kenységre irányuló eljárások, közérdekű mun-
kavégzéshez kapcsolódó feladatok, szo-
ciális, igazgatási feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény mgállapítására és a
juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jog-
állásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, büntetlen előélet, közép-
iskola/gimnázium, közgazdasági, közszol-
gálati rendészeti, műszaki középiskolai vég-
zettség; vagy középiskolai végzettség és
informatikai szakképesítes, vagy kormányab-
lak ügyintézői vizsga, középiskolai végzett-
ség és szociális szakmacsoportba tartozó
szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyer-
mekvédelmi, vagy szociális területen szerzett
gyakorlat, közigazgatásban szerzett - legal-
abb 1-3 év szakmai tapasztalat, ECDL Start,
B kategóriás jogosítvány, 
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főisko-
la, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati,
gazdaságtudományi, természettudományi,
bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség;
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzett-
ség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági,
közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kor-
mányablak ügyintéző vizsga,
Elvárt kompetenciák: 
- kiváló szintű önállóság, precizitás, megbíz-
hatóság, terhelhetőség
- kiváló színtű szóbeli és írásbeli kifejezőkész-
ség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
- fényképes szakmai önéletrajz, a 45/2012.
(11.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
alapján 
- végzettséget igazoló bizonyítványok máso-
lata

- három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás-
ban resztvevők a pályázati tartalmaz megis-
merhessék
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes addatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggésben kezeléséhez
hozzájárul
- nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség elfogadásáról. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. november
20. napjató1 tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
november 15. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Beak Laura jegyző részére a
jegyzo@kiralyegyhaza.hu 
E-mail címen keresztül 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje: 
Az érvényes pályázatokat a Királyegyházai
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírál-
ja el. A nyertes pályázat kiválasztása Király-
egyháza es Szentdénes Község Önkormány-
zatok polgármestereinek egyetértésével tör-
ténik. A pályáztató a pályáztatás eredmény-
telenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.
november 17. 
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje: www.kiralyegyhaza.hu - 2017.
november 1. 

Szociális tűzifa igénylése

FELHÍVÁS

Álláshirdetés



3

Barátságos akcióban a rendőrség

A gyerekek, bár csak rövid időre, 
de boldogan vették birtokba a rendőrautót

A legügyesebbek és legbátrabbak dicséretet is
kaptak

Az érdeklődők fel is vehették 
a láthatósági mellénytA bemutatón a polgárőreink is megjelentek

Hasznos ajándékokkal kedveskedett 
az őrsparancsnok az iskolásoknak

Érdekes autóval érkeztek hozzánk 
a rendőrök a bemutatóra

Varga Zsolt rendőr őrnagy, a Szentlőrinci
Rendőrőrs parancsnoka fontosnak tartja,
hogy a rendőrség minél közelebbi kapcso-
latot építsen ki a helyi társadalommal, külö-
nösen kiemelt figyelmet fordítva a fiatalok-
ra, gyermekekre. Az őrnagy prevenciós cél-
lal szervezett rendőrségi bemutatókat a
Szentlőrinci Általános Iskola tagintézmé-
nyeiben, így a Királyegyházai Általános
Iskolában is, ahová október 16-án 10.00
órakor érkeztek meg egy különleges, be-
mutatókra kialakított rendőrségi autóval. A
parancsnokot elkísérte Stefák Balázs
körzeti megbízott - aki iskolarendőrként
egyébként is gyakran ellátogat hozzánk -,
valamint a szentlőrinci polgárőrség vezető-

jén kívül a Királyegyházai Polgárőr és Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület tagjai közül is hár-
man. 
Az iskolás gyerekek örömmel és nagy
érdeklődéssel várták és fogadták a bemu-
tatót, melyre a még kellemes időjárásnak
köszönhetően az iskola udvarán kerülhetett
sor. A vendégek bemutatása után a tanulók
számot adhattak arról, mennyi ismerettel
rendelkeznek a segélyhívásról és a bale-
setmegelőzésről. A vendégek ezután kie-
gészítették a gyerekek által előadott isme-
reteket, és arra tanítottak és biztattak min-
denkit, hogy a közlekedési szabályok be-
tartása mellett mindig igyekezzenek
megelőzni a baleseteket, de ha mégis baj

történne, akkor a lehető legügyesebben
nyújtsanak és kérjenek segítséget. A bemu-
tató során hangsúlyozták a kerékpáros
közlekedés szabályait, a láthatósági mel-
lény viselésének fontosságát és a kerékpár
megfelelő felszereltségét is. Varga Zsolt
őrnagy számos kedves és hasznos aján-
dékkal is kedveskedett a gyerekeknek, ez-
zel is megerősítve, hogy a rendőrség célja
a hatékony együttműködés és a baráti, jó
kapcsolat kialakítása. Az előadás után a
gyerekek birtokba vehették a rendőrautót,
és mindent közelről megtekinthettek. 

Konyári Tímea
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A közönség tapssal jutalmazta a kisbírót 
és a felvonulókat

A hagyományőrzés fontos összetartó erő 
a közösségben

A jövő nemzedéke, akikre mindig lehet
számítaniA pónifogat igazi különlegesség volt 

Régi szép hagyomány Királyegyházán a
szüreti felvonulás, amit az idén is a Királyi
Lovas Klub tagja szerveztek meg. A főszer-
vező ezúttal Tóth Tihamér volt, ő hívta a
lovasokat, és a bevásárlást is ő intézte. A
hangulat megalapozásához Ormódi
Melinda válogatta a zenéket, és ő írta meg
a kisbíró szövegét is, amit ezúttal Göndör
László adott elő. A hangtechnikát Hollósi
Richárd biztosította, az Önkormányzattól
kapott zöldségeket pedig Pallai Esztike ké-
szítette elő a főzésre. Szalai Erzsike volt a
rendezvény szakácsa, akinek köszönhető-
en minden részvevőt nagyon finom ebéd-
del tudtak megvendégelni. Lovaskocsival a
helyiek közül Tóth Tihamér és Gyenis
Roland vonultak fel, de más településekről
is érkeztek felvonulók, például Gerdéből
Éva József és Szirtes János, Szabadszent-
királyról pedig egy különleges, pici pónifo-
gattal érkeztek vendégek. Nagyon lát-
ványos volt, hogy Szabó Mirella és a pol-
gárőrök háton ülték meg lovaikat. Tóth
Réka tanárnő is a felvonulók segítségére
sietett: az iskolai néptánccsoport tagjaival
színesítették a programot. Amint azt Pallai
Esztike elmondta, a Királyi Lovas Klub

tagjai, a felvonulók, résztvevők nagyon jól
érezték magukat, és köszönik mindenkinek,
aki bármi módon is segítséget nyújtott. 

Közhírré tétetik!
Adatik tudtára Kicsinek és Nagynak,
Kinek még füle van, kikiáltom annak!

Szóljon gyorsan mindenki 
sógornak, komának,

Eljött az ideje a szüreti mulatságnak!
Itt mulat a falu apraja és nagyja,

Búját és bánatát most mind otthon hagyja!
A Kisbíró most a híreket dobolja,

Hogy, s mi történt, versbe szedve mondja:
Volt itt szülők bálja, februárban farsang,
Ahol kicsik és nagyok egyaránt mulattak.

A kultúrházban is nagy lett az élet,
A baba-mama tornától 

a zumbáig van itt minden.
Júniusban volt a falunap megtartva,

Nótár Mary és a Delta volt 
a nap csúcspontja.

A fogathajtás sem maradt el,
A résztvevők szép számban jöttek el.
A MAG sem tétlenkedett ez évben,

A biciklitúrától a vetélkedőig 
volt itt minden.

A konditerem nyitva vár,

Ki edzeni akar, a Király Gymbe jár.
A focistáink sem tétlenek,
mindig a csúcsra törnek.

Szeptember elsején 
a suliban becsengettek újra,

Az évnyitó után jött az osztályok harca.
A polgárőrök nagyon bátrak,

Mellettünk mindig bátran kiállnak. 
Emlékeznek a múlt évben 
mit mondtam én akkor?
Elsorvad a falu népe, 

ha nem nő a lélekszám.
Ne lankadjon soha legényeknél 

a szerszám!
Örömmel jelentem, elindult valami, 
kis falunkban volt már több lagzi.

Ha már házasság, lesz majd annak sója,
Idén már több házhoz is 

bekopogott a gólya.
A nyugdíjasok szorgalmasak,

Most is az üst mellett szorgoskodnak.
Nekik köszönhetjük ma az ételt,
Ezért nem is beszélek én többet.

Másutt is várnak ránk,
Nincs ebben huncutság,

Éljen, éljen a szüreti mulatság       
Konyári Tímea

Szüreti felvonulás 
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Idősek Napja 

A finom ebéd után a tánc sem 
maradhatott el

A Megarox együttes látványos, színvonalas
műsorral szerzett örömet a közönségnek

A fellépők közvetlen, kedves előadásukkal
nagy sikert arattak

A szépen megterített asztal mellett vidáman
telt a délután

Sokan elfogadták a meghívást a közös
ünneplésre

Grím Ferenc polgármester köszöntötte 
az Időseket

Október 7-én, szombaton ismét megren-
dezésre került Királyegyházán az Idősek
Napja. Idén is nagy előkészületek előzték
meg a rendezvényt. Több mint kétszáz
meghívó került feladásra, a település 60 év
feletti lakosain felül, a képviselő-testület
tagjai és a jegyző asszony is kapott egy-
egy meghívót. A Kultúrház is kicsinosításra
került, a színpad mögötti falat papírból
kivágott betűk díszítettek az ünnepséghez
illő kiírással: „Az időskor érték, a szép kor
kincs”. Szép számmal érkeztek a szóra-
kozni vágyó ünnepeltek. A nehezen köz-
lekedő idősek számára Kozma Ferenc a
falubusszal segített az oda- és hazaszál-

lításban is, amit ezúton is köszönünk neki.
Az elmúlt évekhez hasonlóan Grím Ferenc
Polgármester Úr köszöntésével indult az
ünnepség, ezután Fata Gáborné a Király-
egyháza Felvirágoztatásáért Közalapít-
vány elnöke köszöntötte a szépkorúakat.
Ezt követően óvodások mondtak verset,
több kisgyermeknek első színpadi fellépése
volt, sokat készültek, nagyon ügyesen
szerepeltek az idősek nagy örömére. Az
óvodások után a Megarox Társulat elő-
adása következett. Már nem első alka-
lommal szerepeltek nálunk Idősek Napja
alkalmából. Idén is nagyon jól sikerült az
előadásuk, rengeteg tapsot kaptak,

ráadást is adtak. Operett és musical
slágereket énekeltek, emellett táncoltak, és
némi színészkedést is vittek előadásukba.
A hangulat felfokozása után jött egy kis
pihenő ebéd kíséretében. Nagyon sok
finomság került az asztalokra, mindenki jól-
lakott, leves, húsok és köretek után még egy
kis desszert is jutott, kétféle sütemény közül
lehetett választani.  A bejuttatott kalória
nem maradt sokáig a táncolni vágyókon,
ugyanis Horváth László Flipper késő
délutánig szolgáltatta a talpalávalót. Idén is
nagyon jól sikerült az ünnepség, a fellépők
és a közönség egyaránt jól érezte magát.        

Laczovics Éva
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Somorján jártunk

Hasznos ajándékokkal kedveskedett 
az őrsparancsnok az iskolásoknak

Érdekes autóval érkeztek hozzánk 
a rendőrök a bemutatóra

Meghívást kaptunk Somorja Tejfalu
városrészétől 2017. október 7-re egy lab-
darúgó tornára. Örömmel vettük a szíves
invitálást. Polgármester Úr, a Képviselőtes-
tület és a Királyegyháza Felvirágoztatá-
sáért Közalapítvány Kuratóriumának támo-
gatásával október 6-án délután elindulha-
tott kis csapatunk Szlovákiába. Vendég-
látóink szívélyesen fogadtak bennünket. A
szállás elfoglalása után finom vacsora és
baráti beszélgetés következett. Hamar
találtunk közös témát. Falunkról és sport-
egyesületünkről, és az együttműködés lehe-
tőségeiről beszélgettünk. Nagyon jó han-
gulatban zártuk az első napot. 
Október 7-én egy kiadós reggeli után elin-
dultunk a torna színhelyére. Gyülekeztek a
csapatok. Ez idő alatt volt lehetőségem egy

rövid városnézésre. Nagy József, a torna
szervezője kalauzolt körbe. Megtekinthet-
tem a város sportlétesítményeit, és jártam
az ipari parkban is. Közben rengeteg
információt kaptam a város működéséről,
civil szervezeteiről, sportegyesületeiről,
illetve ezek támogatási rendszeréről.   A hi-
vatalos megnyitó és köszöntők után
következett a sorsolás és a lebonyolítási
szabályok ismertetése. Csoportelsőként
zártuk a selejtező kört, így a helyosztó mér-
kőzések következtek számunkra. Sajnos,
az elsőn 1 góllal kikaptunk. A harmadik
helyért folyó küzdelemre nagyon odafi-
gyeltünk. Meg is lett az eredménye, a
bronzérem. A meccsek alatt kísérőink, Tóth
Józsefné Pénzes Ildikó, Tóthné Dukits Erika
és Kövy Evelin pedig hozzáfogtak az ebéd

elkészítéséhez.  Finom pincepörkölt készült,
mellyel beneveztünk a főzőversenybe is.
Az eredményhirdetésre délután 15 órakor
került sor. Büszkén vettem át a csapatnak a
harmadik helyért járó serleget. 
Jóleső érzés volt, hogy vendéglátóink
meghívtak bennünket a jövő évi tornára is.
Természetesen én is meghívtam őket a már
évek óta Királyegyházán megrendezésre
kerülő Majális Kupára. Tartalmas napot
zártunk. Barátságok szövődtek, melyek a
későbbiekben lehetőséget adnak majd
falunk más civil szervezeteinek is együtt-
működés kialakítására. Köszönöm Polgár-
mester Úrnak, a Képviselőtestületnek és a
Közalapítvány Kuratóriumának, hogy
élhettünk ezzel a lehetőséggel.

Fata Gábor 

A mumust láttuk a színházban
Október 18-án délután iskolánk 1-2. osztá-
lyos tanulói a Királyegyháza Felvirágoz-
tatásáért Közalapítvány jóvoltából megte-
kinthették a pécsi Kamaraszínházban A
mumus című mesemusicalt. Nagy figyelem-
mel és érdeklődéssel követték, hogy a
főszereplő kislány miként menti meg az oly

félelmetesnek hitt mumusokat, akikről idő-
közben kiderült, hogy ártalmatlan lények.
Országukban egy gonosz Zsák ábécé
betűrendben felfal mindent, ám a bátor
kislány, kedvenc molylepkéit feláldozva, az
új barátaiért cserében, megszabadítja
Mumusországot pusztítójától. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a
Közalapítvány támogatását, illetve
köszönet a hazautazásunkban segédkező
falubuszokat biztosító polgármestereknek,
valamint a szülőknek, akik készségesen áll-
tak rendelkezésünkre.

Fuksz Veronika

LOMTALANÍTÁS SZENTDÉNESEN
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Szentdénes területén 

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 
2017. november 9. napján (csütörtök) őszi lomtalanítási akciót tart.
A hulladékot reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, 

hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek.
Nem helyezhető ki építési törmelék, állati tetem, zöldhulladék, veszélyes hulladék, elektronikai hulladék.

Vidra Sándor
polgármester
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