
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Felvéve:  Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 

26. 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, 

Kovács Klára képviselő, 

Kiss István képviselő, 

Poór Gyula képviselő, 

Ujvári Károly képviselő. 

 

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

Gábor pénzügyi főtanácsos, Pápa Gáborné intézményvezető, Csepregi Imre őrsparancsnok. 

 

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Böröcz József képviselő, Béday Ferenc 

alpolgármester. 

 

N A P I R E N D I  JAVASLAT: 

 

1./ Tájékoztatás a község közrendjéről, közbiztonságáról  

Előterjesztő: Csepregi Imre őrsparancsnok 

2./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

3./ Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

4./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök 

5./ Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelmének elbírálása 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

6./ A DRV Zrt. beszámolója a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatói tevékenységéről 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

7./ Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

8./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívott 

vendégünket, intézményvezető Asszonyt és a Képviselő-testület megjelent tagjait. Az 

előterjesztések kiküldésre kerültek. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 

fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki egyetért a kiküldött napirendi 

javaslatban foglaltakkal, 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2018. (III. 26.) számú határozata 

a napirendről 

1./ Tájékoztatás a község közrendjéről, közbiztonságáról  

Előterjesztő: Csepregi Imre őrsparancsnok 

2./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

3./ Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

4./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök 

5./ Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelmének elbírálása 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

6./ A DRV Zrt. beszámolója a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatói tevékenységéről 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

7./ Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

8./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

Felelős: Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 

 

1./ Tájékoztatás a község közrendjéről, közbiztonságáról  

Előterjesztő: Csepregi Imre őrsparancsnok 

 

Csepregi Imre őrsparancsnok: Pár gondolatot emelnék ki a beszámolóból. Az Őrs és 

Kőröshegy területén is a bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat.  Az elmúlt két 

évben fokoztuk a közterületi jelenlétet, ennek is köszönhető a bűncselekmények számának 

csökkenése. Az intézkedések száma is duplájára nőtt ez elmúlt négy évben. Kiemelt feladat az 

ittas járművezetőkkel szembeni fellépés, ennek volumene duplájára nőtt. Kőröshegyen ebből 

az okból eljárás nem indult. Az önkormányzatok összességében jóra értékelték 

tevékenységünket, ami javuló tendenciát mutat. A Kőröshegyi Polgárőr Egyesülettel jó 

munkakapcsolatban vagyunk, sokat segítenek munkánkban.  

 

Ujvári Károly képviselő: A közlekedés biztonságát mennyire befolyásolja, hogy a rendőr 

levillogja az autósokat a településen és az út szélén igazoltatja, így a többi autósnak 

kerülgetni kell az autókat.  

 

Csepregi Imre őrsparancsnok: A közlekedés biztonságát nem befolyásolja, ilyen okból még 

baleset nem történt. Az igazoltatást valamilyen módon el kell végezni.  

 

Kiss István képviselő: Volt olyan eset, hogy igazoltattak, a jogosítvány, nem volt nálam, de 

fiam utánam hozta ennek ellenére 5.000,-Ft bírságot róttak ki. A Dózsa Gy. utcában a 

súlykorlátozást a teherautók sokszor nem tartják be.  
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Csepregi Imre őrsparancsnok: A szankciókat próbáljuk differenciáltan a fokozatosság elvét 

betartva alkalmazni. 

Marczali Tamás polgármester: 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 Képviselő-testületének 

40/2018. (III. 26.) számú határozata 

a rendőrség beszámolójáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonföldvári Rendőrőrsnek a 

község közrendjéről és közbiztonságáról szóló beszámolóját elfogadja, illetve tudomásul 

veszi.    

Felelős:  dr. Friss Attila jegyző értesítésre 

Határidő:  Értelem szerint. 
 

2./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: A hivatal felújítása esetében a támogatási intenzitása 

75 %-ról 85 %-ra emelkedik, ez előzetes számítások szerint 6 millió forint bevétel növekedést 

eredményez, erről a támogatási szerződést várhatóan április hónapban írhatjuk alá.  Aki 

elfogadja a rendelet-tervezetben foglaltakat, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

vetkező rendeletet alkotja:  

Kőröshegy Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

6/2018. (III.28.)  

rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról    

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

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 

41/2018. (III. 26.) 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 módosított összegéről 

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

alapján 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 módosított összegét az alábbiak szerint állapítja meg:  
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Saját bevételek összege: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek: 

2019         43.000.000 Ft 2019         7.667.000 Ft 

2020         43.000.000 Ft 2020         7.488.000 Ft 

2021         43.000.000 Ft 2021         7.260.000 Ft 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző 

Határidő:  Értelem szerint.  

 

3./ Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a fenti javaslat 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 

42/2018. (III. 26.) határozata 

a lejárt határidejű határozatokról készült beszámoló elfogadásáról 

 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést az 1-38/2018 számú képviselő-testületi határozatok 

tekintetében elfogadja, illetve tudomásul veszi. 

    

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint.  

 

4./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök 

 

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 

43/2018. (III. 26.) számú határozata 

a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Humán Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló jelentést elfogadja és tudomásul veszi. 

 

Felelős:  Poór Gyula HB. elnök 

Határidő:  Értelem szerint. 
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5./ Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelmének elbírálása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: A költségvetésben 800.000,-Ft, pályázati keretösszeg került 

elfogadásra, ezzel szemben a benyújtott igények mértéke 950.000,-Ft. Négy pályázat érkezett. 

A Dalkör Egyesület fennállásának 25 éve évfordulóját ünnepli.   

 

Poór Gyula képviselő: Én a lovasegyesület részére 150.000,-Ft összegnél többet nem adnék.  

 

Ujvári Károly képviselő: Ezzel a javaslattal én is egyetértek. 

 

Kovács József Róbertné alpolgármester: Ezzel a javaslattal én is egyetértek. 

 

Marczali Tamás polgármester: Az előző hozzászólások alapján a következő javaslatot 

terjesztem elő: 

Borkút Néptánc Közhasznú Egyesület: 150.000,-Ft, 

Kőröshegyi Dalkör Egyesület: 300.000,-Ft, 

Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete: 150.000,-Ft, 

 „Piruett” Közhasznú Sportegyesület: 200.000,-Ft, 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

következő határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2018. (III. 26.) számú határozata 

a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról 

 

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

költségvetésében meghatározott keret terhére a kőröshegyi civil szervezeteknek az alábbi 

támogatásokat biztosítja: 

1.1. Borkút Néptánc Közhasznú Egyesület:  150.000,-Ft, 

1.2. Kőröshegyi Dalkör Egyesület:    300.000,-Ft, 

1.3. Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete:   150.000,-Ft, 

1.4. „Piruett” Közhasznú Sportegyesület:  200.000,-Ft. 

2. A pénzbeli támogatásokon felül az önkormányzat természetbeni juttatásként 

térítésmentesen biztosítja a kőröshegyi civil szervezetek számára a Faluház használatát. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások 

aláírására. 

 

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

Határidő:  Értelem szerint.  
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6./ A DRV Zrt. beszámolója a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatói tevékenységéről 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz elszállításáról küldött beszámoló 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 

45/2018. (III. 26.) számú határozata 

a DRV Zrt.  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által megküldött 

2017. évre vonatkozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  Értelem szerint.  
 

7./ Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

Dr. Friss Attila jegyző: Az egyik az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet, melyet 

magasabb szintű jogszabály részletesen szabályoz, ezzel az önkormányzati rendelet 

szabályozása nem lehet ellentétes, a másik a sport rendelet, ennek a rendeletnek a fenntartását 

az élet nem indokolja és jogszabály sem kötelez erre minket. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

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

vetkező rendeletet alkotja:  

Kőröshegy Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

7/2018. (III.28.)  

rendelete 

egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről    

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 

 

8./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás megküldte 

határozatát. Itt arról kellene dönteni, hogy a kőröshegyi gondozottak esetében az 

önkormányzat a térítési díj összegét átvállalja. 

Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

 

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

következő határozatot hozza:   
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Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2018. (III. 26.) számú határozata 

Házi segítségnyújtás 2018. évi térítési díj átvállalásáról döntés 

 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a Balatonföldvári 

Többcélú Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésében szereplő házi segítségnyújtás 

feladatmutató arányos Kőröshegy településre jutó 1.148.000,-Ft, összegű hozzájárulás 

összegét teljes egészében átvállalja.    

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Társulás Elnökét. 

 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  Értelem szerint. 
 

 

Marczali Tamás polgármester: A Faluközpontban az elektromos hálózat felújítása miatt 

egy két fát ki kellett vágni, pár fát pedig vissza kell metszeni. A járdafelújítás jól halad, május 

31. napjáig végeznek vele. A kivitelezők jól dolgoznak, a lakosok részéről panasz nem 

érkezett. Az óvodai közbeszerzés hiánypótlása ma jár le, hamarosan eredmény várható. Az 

orvosi rendelő közbeszerzés pedig pénteken került kiírása, helyszíni bejárás holnap lesz. A 

Szántódon található ingatlanban társtulajdonosok vagyunk, kértem értékbecslést, ezt követően 

értékesíthetjük az ingatlant. Ebből valószínűleg lesz forrás kátyúzásra, útfelújításra.  

 

Kovács Klára képviselő: A traktor pályázatunk, hogy áll? 

 

Kiss István képviselő: A második világháborús emlékművet fel kellene újítani. Látom, hogy 

a járdafelújítás során a betontörmeléket a Faluház mögött rakják le.  
 
 

Marczali Tamás polgármester: Ha marad forrásunk akkor saját forrásból 

elgondolkodhatunk egy traktor beszerzésén. A vállalkozó a betontörmeléket elszállítja. 

Mindkét világháborús emlékművet fel kellene újítani, mivel rossz állapotban vannak, ennek 

részleteit (látványterv) ki kell dolgozni és fel kell kutatni olyan vállalkozókat, akik képesek a 

munka elvégzésére. Ezzel kapcsolatban a képviselők segítségét kérem.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt, a nyílt ülést 15:30-kor 

bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

               Marczali Tamás         dr. Friss Attila 

                  polgármester                                                                          jegyző    
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