
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Felvéve:  Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 

19. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. 

 

Az ülés helye:  Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója. 

 

Jelen vannak:  Marczali Tamás polgármester, 

Kovács József Róbertné alpolgármester, 

Böröcz József képviselő, 

Kovács Klára képviselő, 

Poór Gyula képviselő, 

Ujvári Károly képviselő. 

 

Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi 

Gábor pénzügyi főtanácsos, Németh Beatrix közösségi animátor, Jencsky Ernő HÉB elnöke, 

Gergely Sándor ügyintéző. 

 

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Kiss István képviselő, Béday Ferenc alpolgár-

mester. 

 

N A P I R E N D I  JAVASLAT: 

 

1./ Beszámoló a Faluház 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi közművelődési terv elfoga-

dása.  

Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor  

2./ Kőröshegyi Települési Értéktár Bizottság beszámolója.  

Előterjesztő: Jencsky Ernő HÉB elnök 

3./ Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről. 

Előterjesztő: Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi munkatárs 

4./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2011. (V. 24.) önkormányzati rendelet felülvizs-

gálata.  

Előterjesztő: Gergely Sándor  

5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

6./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 28.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

7./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

8./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés elfogadása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

9./ Civil szervezetek számára 2018. évi pályázat kiírásáról döntés, 2017. évi pénzügyi támo-

gatásról szóló beszámoló elfogadása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

10./ A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
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Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívottakat, vala-

mint a Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek a 11. napi-

rendi pontban nekem még lesz egy anyagom. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő kép-

viselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki egyetért a kikül-

dött napirendi javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2018. (II. 19.) számú határozata 

a napirendről 

1./ Beszámoló a Faluház 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi közművelődési terv elfoga-

dása.  

Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor  

2./ Kőröshegyi Települési Értéktár Bizottság beszámolója.  

Előterjesztő: Jencsky Ernő HÉB elnök 

3./ Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről. 

Előterjesztő: Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi munkatárs 

4./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2011. (V. 24.) önkormányzati rendelet felülvizs-

gálata.  

Előterjesztő: Gergely Sándor  

5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

6./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 28.) számú önkormányzati 

rendelet módosítása.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

7./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

8./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés elfogadása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

9./ Civil szervezetek számára 2018. évi pályázat kiírásáról döntés, 2017. évi pénzügyi támo-

gatásról szóló beszámoló elfogadása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

10./ A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

Felelős: Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 

 

1./ Beszámoló a Faluház 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi közművelődési 

terv elfogadása.  
Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor  

 

Németh Beatrix közösségi referens: Szerintem szükséges lenne, hogy nagyobb rendezvé-

nyek előtt az érintettek közösen megbeszélnék a feladatokat.  

 

Marczali Tamás polgármester: A kérdés ki fogja szervezni, szerintem ez a Te feladatod 

lesz. Tekintettel arra, hogy a Faluház nem önálló intézmény így saját költségvetése nincs, de 

javasolni tudom, hogy tervezzünk keretet. 
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Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A tavalyi évben és az idén is tervezetünk erre forrást, 

ennek összege kb. 1,5 millió forint. 

 

Németh Beatrix közösségi referens: A bálokon én zárom mindig a rendezvényt, ebben jó 

lenne, ha helyettesítésem meg lenne oldva. A civil szervezeteket is be lehetne vonni a rendez-

vények szervezésébe.   

 

Marczali Tamás polgármester: A Faluházat csak az tudja zárni, akinek kulcsa van és ez a 

feladatköre. A hangosítás pénzkérdés, keresni kell rá pályázati forrást. A honlap esetében én 

egységes honlapban gondolkodom, így a településünk honlapját kellene frissíteni vagy újat 

készíttetni. Olyan honlap kellene, amit könnyen lehet szerkeszteni, kezelni. Tessék nekiállni   

keresni erre is pályázati forrást. Nem gondolom, hogy ezeket a problémákat is nekem kell 

egyedül kezelnem. Aki egyetért a Faluház 2017. évi tevékenységéről készült beszámoló és a 

2018. évi közművelődési terv elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2018. (II. 19.) számú határozata 

A Faluháza és a Könyvtár 2017. évi beszámolójáról, 2018. évi közművelődési terv 

elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluháza és a Könyvtár 2017. évi 

működéséről szóló beszámolóját és a 2018. évi közművelődési tervét elfogadja.  

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  2018. március 15.  

 

2./ Kőröshegyi Települési Értéktár Bizottság beszámolója.  
Előterjesztő: Jencsky Ernő HÉB elnök 

 

Jencsky Ernő HÉB elnök: Az előterjesztés tartalmazza, mely értékeket vettünk fel a telepü-

lési értéktárba. A bizottság tagjaival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és tevékenykedünk, 

készítjük elő az elfogadásra váró dokumentumokat. Tájékoztatom, hogy az értéktár működte-

tése nem került az önkormányzatnak egy forintjába sem.  

 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a Kőröshegyi Települési Értéktár Bizottság be-

számolójának elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2018. (II. 19.) számú határozata 

A Kőröshegyi Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Települési Értéktár 

Bizottság 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.  

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  2018. március 15. értesítésre 

 

3./ Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről. 
Előterjesztő: Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi munkatárs 
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dr. Friss Attila jegyző: A beszámolót azzal egészíteném ki, hogy ez évtől az adóigazgatás 

anyagi és eljárási szabályai szinte teljesen egészében megváltoztak. Szintén év elejétől beve-

zetésre került az elektronikus ügyintézés, a vállalkozásokkal ezen a felületen kell majd az 

ügyeket intézni. A hivatal a költségvetésben tervezett adókat beszedte, esetenként többet is és 

a hátralékok összegét is sikerült csökkenteni.   

 

Marczali Tamás polgármester: A kintlévőségeink összege az előző évhez képest csökkent. 

Remélem ez a folyamat az idei évben is folytatódik. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, 

kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

21/2018. (II. 19.) határozata 

A 2017. évi adóigazgatási beszámoló elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi adóigazgatási tevékeny-

ségről szóló beszámolót elfogadja. 

Felhívja a Jegyző figyelmét, hogy az adóhátralék mértékét a további időszakban is csökkent-

se.  

Felelős: dr. Friss Attila jegyző 

Határidő: Értelem szerint. 

 

4./ A temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2011. (V. 24.) önkormányzati rende-

let felülvizsgálata.  
Előterjesztő: Gergely Sándor  

 

Gergely Sándor ügyintéző: Összegyűjtöttem a környező településeken érvényben lévő díja-

kat, látható, hogy a megváltási idő szinte mindenhol 10 év és a díjaink sem magasak. A helyi, 

nem helyi megbontás alkalmazása egy nagyon ingoványos terület, mivel a sírhely megváltás 

egyrészt nem a temetéshez tartozik, másrészt a sírhellyel való rendelkezés is öröklődik és ez 

adott esetben egy közösen gyakorolt jog a leszármazók között. 

 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2018. (II. 28.) rendelete 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2011. (V. 24.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosí-

tása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 
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kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

22/2018. (II. 19.) határozata 

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

1.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 

2017. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

2.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 

1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete, 

4. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete, 

5. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete, 

7. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete lép. 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

   a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző 

Határidő: 2018.02.28. 

 

6./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 28.) számú ön-

kormányzati rendelet módosítása.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

 

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: Az év végén kapott támogatások beépítése történt meg.  

 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2018. (II. 28.) rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

7./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfoga-

dása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

 

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: Az idén elég magas a hivatali költségvetés főösszege. 

Ennek oka, hogy három fővel nőtt a hivatal létszáma Gergely Sándor informatikus átkerült a 

hivatal alkalmazásába, az adó részen jelenleg két dolgozó látja el feladatot (Nyárádiné 
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Parragh Szilvia, Pappné Szekeres Anikó) a Balatonendrédi Kirendeltségen pedig Nagy 

Béláné nyugdíjba vonulása miatt új dolgozó került (Karéné Kapitány Györgyi) felvételre. A 

választások is növelték a főösszeget.   

 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2018. (II. 19.) számú határozata 

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tarta-

lommal elfogadja. 

 

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 

a) bevételi főösszege:              63.965.000 Ft; 

melyből 

   aa) irányító szervi támogatás:            62.500.000 Ft, 

   ab) működési bevétel:                  915.000 Ft, 

   ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:               550.000 Ft. 

 

b) kiadási főösszege:               63.965.000 Ft;  

melyből 

   ba) személyi juttatások:             44.059.000 Ft, 

   bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:          8.171.000 Ft, 

   bc) dologi kiadások:             10.250.000 Ft, 

   bd) egyéb működési kiadások:                 0 Ft, 

   be) ellátottak pénzbeli juttatásai:      100.000 Ft, 

   bf) felhalmozási kiadás:               1.385.000 Ft. 

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2018. évi 

cafetéria juttatásának mértékét egységesen 200.000 Ft éves keretösszegben határozza meg. 

3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 

2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondos-

kodjon. 

Felelős: Marczali Tamás polgármester, a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző  

Határidő: 2018. február 28. 

 

8./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetés elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

 

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: Az idei évben a tartalék összege nem túl magas. Ami a 

sok beruházás miatt kockázatot jelent, ha a beruházások esetén az összegek jelentősen emel-

kednek. 

 

Marczali Tamás polgármester: A költségvetési főösszeg 550 millió forint, ami a beruházá-

sok miatt ilyen jelentős. Ilyen volumenű fejlesztésekre én nem emlékszem. A TOP-os pályá-
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zatok esetében terveztünk tartalékot, így remélem a kivitelezési költségek nem lépik túl a pá-

lyázati összegeket. Ennél a napirendnél két határozatot is kell hoznunk, javaslom, hogy sor-

ban szavazzunk ezekről. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfele-

meléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2018. (II. 19.) számú határozata 

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegéről  

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. §-ban foglaltak 

alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése sze-

rinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:  

Saját bevételek összege:   Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek: 

2019         43.000.000 Ft   2019         5.817.000 Ft 

2020         43.000.000 Ft   2020         5.688.000 Ft 

2021         43.000.000 Ft   2021         5.560.000 Ft 

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző                                       

Határidő: Értelem szerint.  

 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2018. (II. 19.) számú határozata 

Az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának 2018. évi keretösszegéről 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók cafe-

téria-juttatásának 2018. évi keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg: 

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók: 200.000 Ft 

Polgármester: 200.000 Ft 

Közalkalmazottak: 130.000 Ft 

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak: 130.000 Ft 

 

A cafetéria-juttatás az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megbízási és közfoglal-

koztatotti jogviszonyban foglalkoztatottakra nem terjed ki. 

A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a ca-

fetéria-juttatás Kőröshegy Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe való beépí-

téséről, valamint a juttatás részletes feltételeinek szabályozásáról. 

Felelős: Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  2018. február 28. 
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Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő rendeletet alkotja: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018. (II. 28.) rendelete 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

9./ Civil szervezetek számára 2018. évi pályázat kiírásáról döntés, 2017. évi pénz-

ügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: Az idei évben minden civil szervezet határidőben és az elő-

írások szerint számolt el. Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokkal, 

kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2018. (II. 19.) számú határozata 

a civil szervezetek 2017. évi beszámolójáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2017. évi tevé-

kenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző 

Határidő: Értelem szerint. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2018. (II. 19.) számú határozata 

a civil szervezetek 2018. évi támogatására pályázat kiírásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018. évi 

költségvetésében meghatározott 800.000,-Ft összegű keret terhére pályázatot ír ki, a kőröshe-

gyi civil szervezetek támogatására.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás el-

készítéséről és közzétételéről.  

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző 

Határidő: 2018. február 28. 

 

10./ A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

Dr. Friss Attila jegyző: A Helyi Választási Bizottság egyes tagjai különböző okok miatt nem 

tudnak részt venni a bizottság munkájában. A bizottság biztonságos működése miatt szüksé-

ges új póttagok bevonása, erre tesz javaslatot az előterjesztés. 
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel 

szavazzon.  
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A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2018. (II. 19.) számú határozata 

a helyi választási bizottság póttagjainak megválasztásáról  

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőröshegy póttagjának az aláb-

bi sorrendben a következő személyeket választja:  

Helyi Választási Bizottság póttagjának: 

1. Lukács Ildikó Kőröshegy, Dózsa Gy. u. 59. szám alatti lakost, 

2. Molnár Ákosné Kőröshegy, Kossuth L. u. 8. szám alatti lakost, 

3. Nagy Tamás Kőröshegy, Széchenyi u. 1/C. szám alatti lakost. 

Felelős:  dr. Friss Attila jegyző  

Határidő:  Értelem szerint.  
 

11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: A Somogy Megyei Önkormányzat megküldte a Kőröshegyi 

Faluház épület energetikai felújítása pályázat esetében a konzorciumi szerződés megszünte-

téséről szóló tervezetet.  Így a jövőben ezt a pályázatot is önállóan bonyolítjuk le.  

Aki egyetért a konzorciumi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével, kérem, 

kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2018. (II. 19.) számú határozata 

„Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 

azonostószámú pályázat esetében a konzorciumi együttműködési megállapodás 

megszüntetéséről  

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kőröshegyi Faluház épület energe-

tikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 azonosító számú pályázat esetében 

Kőröshegy Község Önkormányzata (8617 Kőröshegy, Petőfi u. 71., képviseli: Marczali 

Tamás polgármester) és a Somogy Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár, Fő u. 10., képvi-

seli: Bíró Norbert közgyűlési elnök és Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző) között 2016.08.02. 

napján megkötött konzorciumi megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését jó-

váhagyja.  

A projekt lebonyolításáról Kőröshegy Község Önkormányzata önállóan gondoskodik.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  2018. március 15.   
 

Marczali Tamás polgármester: A település központjában lévő kőkereszt felújítása ügyében 

Jencsky Ernő műszaki ügyintézővel próbáltunk szakembereket találni. Két árajánlat érkezett. 

Javaslom az alacsonyabb összegű árajánlat elfogadását. A lábazat is vöröskőből készülne el. 

Molnár Ákos a Borkúti kereszt felújítását társadalmi munkában vállalta. 
 

Jencsky Ernő műszaki ügyintéző: Ez a kőkereszt eredetileg az I. világháborús emlékmű he-

lyén állt. Az áthelyezésnél már tégla lábazatra került. A felújítás során a lábazat vöröskő bur-

kolatot kap és a többi része is tisztítva és impregnálva lesz.  
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Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a kőkereszt felújításával és a legalacsonyabb 

árajánlatot adó Tari József kőfaragó egyéni vállalkozó megbízásával, kérem, kézfelemeléssel 

szavazzon.  
 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2018. (II. 19.) számú határozata 

a Kőröshegy, 328/1 hrsz-ú helyi értékű kereszt felújítására vonatkozó megbízásról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőröshegy, 

328/1 hrsz alatt található helyi értékű kereszt emlékművet felújítja. 

A felújítási munkálatok elvégzésével a legalacsonyabb árajánlatot adó Tari József (8636 

Balatonszemes, Bem u. 4. szám alatti) kőfaragó egyéni vállalkozót bízza meg az árajánlatban 

szereplő munkák elvégzésével, 126.000,-Ft+Áfa összegű vállalkozási díj összegért. 

Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a vállalkozói szerződés aláírására. 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  2018. március 15.  
 

Marczali Tamás polgármester: Az orvosi rendelő közbeszerzését lefolytató társaság kivá-

lasztására három vállalkozást kerestünk meg. A Dr. Fröhlich Klára ügyvédet, ENYD Kft-t és 

a Magyar Közbeszerzési Elektronikus Beszerzési Zrt-t. A legalacsonyabb ajánlatot a Magyar 

Közbeszerzési Elektronikus Beszerzési Zrt. tette, ezért javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával őket bízzuk meg. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel 

szavazzon:  
 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követke-

ző határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2018. (II. 19.) számú határozata 

a Kőröshegy község egészségügyi alapellátó rendszerének komplex infrastrukturális   

fejlesztése (TOP-4.1.1-15-SO1kódszámú) című pályázat esetében a közbeszerzési eljárás 

megindításáról, és a közbeszerzési eljárást lefolytató társaság megbízásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az elő-

terjesztésben foglalt tartalommal (Kőröshegy község egészségügyi alapellátó rendszerének 

komplex infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1 kódszámú beruházáshoz) Orvosi Ren-

delő épületének komplex infrastrukturális fejlesztése munkáinak elvégzésére közbeszerzési el-

járást folytat le.  

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Magyar Közbeszerzési Elektronikus Beszerzési Zrt-t 

bízza meg az árajánlatában szereplő 405.000,-Ft+Áfa munkadíjért.  

Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására. 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 
 

Marczali Tamás polgármester: A közbeszerzési eljárás során meg kell választani a bíráló bi-

zottság tagjait, akik csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek lehetnek. Javaslom a 

következő személyek megválasztását: 

Dr. Schablauer Péter 7400 Kaposvár, Meggyes u. 23. (közbeszerzési, jogi szakértelem, köz-

beszerzési szaktanácsadó), 

Bánhidi Gábor 8640 Balatonboglár, Dobó I. u. 27. (gazdasági, pénzügyi szakértelem, köz-

gazdász), 

Antal Anita 8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u. 4. (műszaki szakértelem, mérnök-
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tanár, építészmérnök).   

Aki egyetért a javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2018. (II. 19.) számú határozata 

Kőröshegy Község Önkormányzata által tervezett Kőröshegy község egészségügyi 

alapellátó rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-SO1 

kódszámú) beruházáshoz (orvosi rendelő) című közbeszerzési eljárás esetében a bíráló 

bizottság tagjainak megválasztásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy község egészségügyi alap-

ellátó rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-SO1 kódszámú) beru-

házáshoz (orvosi rendelő) című közbeszerzési eljárás során a bírálóbizottság tagjainak az aláb-

bi személyeket választja meg: 

Dr. Schablauer Péter 7400 Kaposvár, Meggyes u. 23. (közbeszerzési, jogi szakértelem, közbe-

szerzési szaktanácsadó), 

Bánhidi Gábor 8640 Balatonboglár, Dobó I. u. 27. (gazdasági szakértelem, közgazdász), 

Antal Anita 8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u. 4. (műszaki szakértelem, mérnökta-

nár, építészmérnök).   

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 
 

Marczali Tamás polgármester: Meg kellene legalább 5 db vállalkozást nevezni, akiket 

meghívunk az orvosi rendelő felújítására kiírt közbeszerzési pályázatra.  

Én - amennyiben más ötlet nincs - javaslom az előző beruházásokra már meghívott hét vállal-

kozás meghívását nevezetesen: 
 

1./ Kezola Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/b.), 

2./ Balaton Ferien Center (8617 Kőröshegy, Szántódi u. 013 hrsz.), 

3./ Balatonút Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka Gy. u. 33.), 

4./ Ramiép Invest Kft. (8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.), 

5./ Balaton Thermo-Tech Bt. (8617 Kőröshegy, Széchenyi u. 30.), 

6./ Brács-Kő Kft. (8600 Siófok, Vörösmarty u. 55.), 

7./ Stehle-Bau Kft. (8697 Öreglak, Park u. 36.). 
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért az előbbiekben említett 7 vállalkozás meghívá-

sával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2018. (II. 19.) számú határozata 

Kőröshegy Község Önkormányzata által tervezett Kőröshegy község egészségügyi 

alapellátó rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15-SO1 

kódszámú) beruházáshoz (orvosi rendelő) kapcsolódó munkák elvégzésére vonatkozó 

ajánlatkérésről 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az orvosi ren-

delő épületének komplex infrastrukturális fejlesztése munkáira a következő vállalkozásokat 

ajánlatadás benyújtására kéri fel: 

1./ Kezola Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/b.), 

2./ Balaton Ferien Center (8617 Kőröshegy, Szántódi u. 013 hrsz.), 
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3./ Balatonút Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka Gy. u. 33.), 

4./ Ramiép Invest Kft. (8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.), 

5./ Balaton Thermo-Tech Bt. (8617 Kőröshegy, Széchenyi u. 30.), 

6./ Brács-Kő Kft. (8600 Siófok, Vörösmarty u. 55.), 

7./ Stehle-Bau Kft. (8697 Öreglak, Park u. 36.). 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  Értelem szerint. 

 

Böröcz József képviselő: Köszönöm mindenkinek, aki böllérfesztiválon részt vett és a fela-

jánlásokat is.  

 

Kovács József Róbertné alpolgármester: A házi segítségnyújtás feladatellátásával mi van 

most?   

 

Kovács Klára képviselő: A Waldorf iskolával mi lesz?    

 

Poór Gyula képviselő: A Széchenyi utca végén az összekötő út kátyúzásán is el kellene gon-

dolkodnunk. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Egyesületünk egy használt Skoda 

Octavia autót kap hónap végén.  

 

Ujvári Károly képviselő: A járdafelújításnál a Mikó Ferencék előtti a híddal mi lesz? A 

Petőfi u. 148. szám előtt a közterületen lévő fák állapotát meg kellene vizsgálni, eléri már a 

vezetéket.  

 

Marczali Tamás polgármester: Én is mindenkinek szeretném megköszönni a böllérfesztivál 

lebonyolításában való részvételt, a szervezőmunkát és a felajánlásokat. A házi segítségnyújtás 

feladatot továbbra is a kistérség látja el, igaz, hogy a Családsegítő Központ állományában 

személyi változások vannak. A Waldorf Iskola hivatalos információk szerint Bálványosra 

költözik, de lehet, hogy még egy tanévet itt maradnak. A kátyúzásra csak akkor kerülhet sor, 

ha lesz erre forrás. Csak a Mikó Ferencék hídja marad meg a másik két régi el lesz bontva. Az 

E-ON jön majd gallyazni, velük megbeszéljük.   

 

Böröcz József képviselő: A felbontott betonjárdákkal mi lesz? Mert a József Attila utca vé-

gét javíthatnánk.  

 

Marczali Tamás polgármester: A beton és aszfalt törmelék ledarálásra kerül és útfelújításra 

használjuk fel. A József Attila utcában először a vízgerincet kellene kiépíteni az utca végén. 

Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt, a nyílt ülést 15:45-kor be-

zárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

               Marczali Tamás         dr. Friss Attila 

                  polgármester                                                                          jegyző    
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