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Az elmúlt 5 évben az önkormányzat működésének stabilitása mellett olyan fejlesztéseket 

sikerült megvalósítani, illetve jelenleg is megvalósítás alatt vannak, melyek sok évtizedes 

lemaradást pótolnak a település életében. 

A 2014-2020-as európai uniós pályázati ciklusban Kőröshegy község kiemelkedően sikeresen 

tudott pályázni. Az elnyert pályázati összegek lakosságarányosan megyei szinten is az 

élmezőnyben vannak! 

Feladatellátás 

Az önkormányzati intézményrendszer az elmúlt 5 évben változatlan struktúrában és racionális 

gazdálkodási keretek működött. 

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal működtetését Kőröshegy és Balatonendréd 

települések közösen biztosították, a kőröshegyi székhely épületének teljes körű felújítása 

révén a jövőben még gazdaságosabban működtethető a hivatal. 

A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda működtetése a stabilan magas 

gyermeklétszámnak köszönhetően csak kis mértékű saját forrás felhasználását igényelte, a 

2019/2020-as tanévet 55 gyermek kezdte meg, mely létszám a következő évben várhatóan 

még emelkedni is fog. Az óvoda épülete szintén felújításra került, a megújuló energiaforrás 

használata révén a működtetési költségek itt is tovább csökkenhetnek. 

A szociális ellátórendszer tovább bővült az elmúlt 5 évben. Bevezetésre került az időskorúak 

támogatása, egységesen 10.000 Ft-ra emelkedett az óvoda- iskolakezdési támogatás. 

Emelkedett a gyermekszületési támogatás összege is. A családsegítő szolgálat 2017-től az 

önkormányzat fenntartásában működik, melynek révén gazdaságosabban és hatékonyabban 

működik az ellátás. Kibővítésre került a Bursa Hungarica ösztöndíj igénybevételére 

jogosultak köre. 

A szociális étkeztetés esetében 2010 óta nem változott a térítési díj összege.  

A helyi adók rendszerében a magánszemélyeket érintően nem történt változás, az iparűzési 

adó vonatkozásában átalakult a rendszer, a nagyobb adózókat érintően emelkedett az 

adómérték, a kisebb adózók viszont mentesülnek az adó megfizetése alól. 

Fejlesztések 

Ebben az önkormányzati ciklusban jelentős mértékű fejlesztések történtek. Szinte minden 

középület megújult, vagy folyamatban van a felújításuk, melyek révén a közintézmények 

működtetése gazdaságosabban valósítható meg. Megújult a ravatalozó épületének egy része, 

új kerítést kapott a temető, új urnafal került elhelyezésre. 

A játszóterünk rendkívül népszerű, és nem csak a helyiek körében. Felépítése egyedülálló 

országos szinten is. 

A járdafelújítási projekt mértéke kiemelkedő volt, s terveink szerint a következő 

önkormányzati ciklusban a még felújításra váró szakaszokra is sor kerül. 

Az utak felújítására igyekeztünk minden évben anyagiakat fordítani. Pályázati források 

hiányában ezt csak saját forrásból tudtuk megvalósítani. 
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Már megvalósult beruházások 2014-2019 között (összesen: 261.400.000 Ft értékben): 

2014-ben az önkormányzati választásokat követően összesen: 522.000 Ft értékben: 

• Óvoda játszótéri eszközök beszerzése (206.000 Ft) 

• Eszközbeszerzés a Közös Önkormányzati Hivatalba (164.000 Ft) 

• Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése (152.000 Ft) 

2015-ben összesen: 24.227.000 Ft értékben: 

• Úthelyreállítás vis maior pályázatból (8.508.000 Ft) 

• Séd-patak feletti gyalogoshíd felújítása (625.000 Ft) 

• Ingatlan vásárlás /Flekken csárda melletti út/ (1.590.000 Ft) 

• Szivattyúk beszerzése szennyvíz hálózathoz (237.000 Ft) 

• Temető kertészeti építési terve (270.000 Ft) 

• Eszközbeszerzések kertészet, mezőőr, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, Faluház, 

stúdió, Közös Önkormányzati Hivatal részére (1.562.000 Ft) 

• Néptáncos ruhák beszerzése művészetoktatás részére (208.000 Ft) 

• Közúti jelzőtáblák beszerzése (170.000 Ft) 

• Falubusz beszerzése Vidékfejlesztési pályázat keretében (9.402.000 Ft) 

• Településközpont fásítása (765.000 Ft) 

• Óvoda játszótéri eszközök, bútorok, konyhai eszközök beszerzése (890.000 Ft) 

 

 

2016-ban összesen: 20.266.000 Ft értékben: 

• Utak felújítása (15.813.000 Ft)  

• Urnafal és kerítés építése a temetőben (2.682.000 Ft) 

• Eszközbeszerzés kertészet részére /fűkasza, láncfűrész/ (683.000 Ft)  

• Eszközbeszerzés /kamera/ stúdió részére (350.000 Ft) 

• Településközpont fásítása (124.000 Ft) 

• Szivattyú beszerzése szennyvízhálózathoz (101.000 Ft) 

• Eszközbeszerzés és felújítás a Közös Önkormányzati Hivatal részére (284.000 Ft) 

• Eszközbeszerzés óvodába (229.000 Ft) 
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2017-ben összesen: 28.787.000 Ft értékben: 

• Dózsa utcában árokburkolat javítás (265.000 Ft) 

• Szennyvízakna áthelyezése Petőfi utcában (282.000 Ft) 

• Temető vízhálózat felújítási terv (80.000 Ft) 

• Ingatlanvásárlás /József A. u. 1./ (5.700.000 Ft) 

• Ingatlanvásárlás útkialakításhoz (150.000 Ft) 

• Játszótér építése (15.838.000 Ft) 

• Kerítés építése, villanypásztor és inform. tábla telepítése a temetőben (1.453.000 Ft) 

• Településközpont fásítása (213.000 Ft) 

• Települési alaptérkép beszerzése (307.000 Ft) 

• Eszközbeszerzés kertészet részére /fűkasza, fűnyíró, kerékpár/ (492.000 Ft) 

• Laptop beszerzése családsegítő szolgálat részére (99.000 Ft) 

• LED lámpatest beszerzése közvilágításhoz (124.000 Ft) 

• Informatikai eszközök beszerzése ASP pályázat keretében (3.417.000 Ft) 

• Táncpadló beszerzése táncterembe (156.000 Ft) 

• Eszközbeszerzés Közös Önkormányzati Hivatalba (41.000 Ft) 

• Bútorbeszerzés óvodába (170.000 Ft) 
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2018-ban összesen: 104.220.000 Ft értékben: 

• Járdafelújítás /Borkút u., Dózsa Gy. u., Kossuth u./ (40.853.000 Ft) 

• TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00027 Óvoda felújítása (46.766.000 Ft) 

• Ravatalozó felújítása és kegytárgyak beszerzése (2.200.000 Ft) 

• Kőkereszt felújítása az alsó iskola épületénél (160.000 Ft) 

• Utak felújítása /Reőthy u., Kishegy, Borkút u., Petőfi köz, József A. u./ (4.546.000 Ft) 

• Településközpont villamos-hálózatának átalakítása (6.551.000 Ft) 

• Eszközbeszerzés kertészet, Faluház, családsegítő szolgálat részére (1.002.000 Ft) 

• Informatikai eszközök, kamera beszerzése stúdió részére (484.000 Ft) 

• Bútorok, informatikai eszközök beszerzése Közös Önkormányzati Hivatalba 

(1.191.000 Ft) 

• Eszközbeszerzés óvodába (467.000 Ft) 
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2019-ben összesen: 83.378.000 Ft értékben: 

• VP-6-7.4.1.1-16 Hivatal felújítása (77.482.000 Ft) 

• Hivatal szennyvízhálózat felújítása (760.000 Ft) 

• Faluközpont felújítás kiviteli terve (280.000 Ft) 

• Öreghegyi út, Flekken melletti út felújítása (2.057.000 Ft) 

• Fűnyíró traktor beszerzése kertészetnek (1.968.500 Ft) 

• Mobil kézmosók beszerzése orvosi rendelőbe, forgalmi tükör beszerzése (273.500 Ft) 

• Webkamera beszerzése (99.000 Ft) 

• Eszközbeszerzés Közös Önkormányzati Hivatalba (96.000 Ft) 

• Eszközbeszerzés óvodába (362.000 Ft) 

 

 

 

Folyamatban lévő beruházások (összesen: 496.605.607 Ft értékben): 

• TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 Faluház felújítása (83.291.402 Ft) 

• TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 Orvosi rendelő felújítása (59.550.000 Ft) 

• TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút 

fejlesztése" (353.764.205 Ft) 

 

A már megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztések összesen: 758.005.607 Ft. 
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Pályázatok 

A beruházások és fejlesztések egy része pályázati forrásból kerül(t) megvalósításra, emellett 

az önkormányzat működési kiadásainak egy részét is pályázati támogatásból sikerült fedezni. 

2014 óta a következő pályázati támogatásokban részesült Kőröshegy Község 

Önkormányzata: 

2014-ben az önkormányzati választásokat követően összesen 3.785.750 Ft értékben: 

• Rendkívüli önkormányzati támogatás (1.500.000 Ft) 

• Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás (551.180 Ft) 

• Közfoglalkoztatás támogatása (1.650.570 Ft) 

• Vis maior támogatás (84.000 Ft) 

2015-ben összesen 30.380.078 Ft értékben: 

• Közfoglalkoztatás támogatása (7.115.663 Ft) 

• Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás (657.860 Ft) 

• Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (5.264.000 Ft) 

• Rendkívüli önkormányzati támogatás (1.050.010 Ft) 

• Mezőőri szolgálat működési támogatása (624.000 Ft) 

• Testvér-települési program támogatása Bethlen Gábor Alapból (500.000 Ft) 

• Vis maior támogatás (7.845.200 Ft) 

• Támogatás Falubusz vásárlásra (7.323.345 Ft) 

2016-ban összesen 13.589.768 Ft értékben: 

• Közfoglalkoztatás támogatása (5.284.244 Ft) 

• Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás (960.120 Ft) 

• Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (5.180.300 Ft) 

• Rendkívüli önkormányzati támogatás (1.355.104 Ft) 

• Mezőőri szolgálat működési támogatása (810.000 Ft) 

2017-ben összesen 132.519.800 Ft értékben: 

• Közfoglalkoztatás támogatása (3.153.342 Ft) 

• Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás (1.386.840 Ft) 

• Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (8.208.400 Ft) 

• Helyi közbiztonság javításának támogatása (500.000 Ft) 

• Mezőőri szolgálat működési támogatása (1.080.000 Ft) 

• Kistelepülések alacsony összegű fejlesztési támogatása (1.600.000 Ft) 

• KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01001 "Kőröshegy Község Önkormányzata ASP 

központhoz való csatlakozása" támogatása (6.000.000 Ft) 

• TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00027 "Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 

felújítása, és családbarát fejlesztése" támogatása (60.591.225 Ft) 

• VP-6-7.4.1.1-16 "Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása ás 

energetikai korszerűsítése" támogatása (49.999.993 Ft) 
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2018-ban összesen 517.515.325 Ft értékben: 

• Közfoglalkoztatás támogatása (2.234.427 Ft) 

• Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás (1.920.240 Ft) 

• Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (9.820.700 Ft) 

• Helyi közbiztonság javításának támogatása (344.400 Ft) 

• Rendkívüli önkormányzati támogatás (2.085.600 Ft) 

• Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása (540.000 Ft) 

• Téli rezsicsökkentés támogatása (1.116.000 Ft) 

• Testvér-települési program támogatása Bethlen Gábor Alapból (750.000 Ft) 

• Mezőőri szolgálat működési támogatása (1.080.000 Ft) 

• TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025 "Kőröshegy község egészségügy alapellátó-

rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése" támogatása (59.550.000 Ft) 

• TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00043 "Kőröshegyi Faluház épület energetikai 

korszerűsítése" támogatása (83.291.402 Ft) 

• TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 "Szántód-Kőröshegy-Kereki községek kerékpárút 

fejlesztése" támogatása (354.782.556 Ft) 

2019-ben összesen 22.336.906 Ft értékben: 

• Közfoglalkoztatás támogatása (1.087.216 Ft) 

• Minimálbér és garantált bérminimum emelésének támogatása (3.717.000 Ft) 

• Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás (1.532.890 Ft) 

• Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (8.253.800 Ft) 

• Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás (6.936.000 Ft) 

• Mezőőri szolgálat működési támogatása (810.000 Ft) 

2014-2019 között elnyert pályázati támogatások összesen: 720.127.627 Ft. 

Célkitűzések 

Az elkövetkező önkormányzati ciklusra további fejlesztési terveink vannak, illetve több olyan 

feladat is van, melyet eddig csak részben, vagy még nem sikerült megvalósítani. Céljainkat az 

önkormányzat gazdasági erejének, s a feladatok szükségességének figyelembevételével 

igyekszünk reálisan meghatározni. 

Orvosi rendelő felújítása 

Kiemelt feladat: Be kell fejezni 2019. év végére az orvosi rendelő komplex felújítását. 

(Pályázati forrás és önerő rendelkezésre áll!) 

Faluház energetikai korszerűsítése 

Kiemelt feladat: Az épületet energetikai fejlesztésének műszaki tartalma véglegesítésre került. 

2021. év februárjáig meg kell valósítani a beruházást. (Pályázati forrás rendelkezésre áll!) 

Kerékpárút fejlesztése 

Kiemelt feladat: Kereki és Szántód községekkel a közösen elnyert pályázat teljeskörű 

lebonyolítása gesztor önkormányzatként (Szántódi, Petőfi és Kaposvári utcák). A kerékpárút 

építése során egynyomvonalú járda- és kerékpárút épül. (Pályázati forrás rendelkezésre áll!) 
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Járdák felújítása 

Kiemelt feladat: A járdák felújításának folytatása. A következő ciklusban el kell érni, hogy 

minden utcának legalább az egyik oldalán legyen új járda! (Pályázati támogatás bevonása 

szükséges!) 

Útfelújítások 

Kiemelt feladat: Teljes településen az önkormányzati tulajdonú utak felújítása és folyamatos 

karbantartása. (Pályázati támogatás bevonása szükséges!) 

Temető 

Kiemelt feladat: Pályázati forrás bevonásával meg kell valósítani a Ravatalozó épület 

komplex felújítását, valamint a kertészeti építési tervben foglaltakat. Nagyobb figyelmet kell 

fordítani a temető gondozottságára! (Humán erőforrás és pályázati támogatás bevonása 

szükséges!) Pályázati forrás esetén el kell kezdeni a „régi temető” területének rehabilitációját. 

Faluközpont 

Az elkészített Faluközpont felújítás kiviteli terv alapján ki kell alakítani a nagyparkolót, mivel 

normális méretűvel nem rendelkezik a település. (Pályázati támogatás bevonása szükséges!) 

Közműfejlesztés 

A következő önkormányzati ciklusban elkészül az ivóvíz gerincvezeték a Kertekalja és Gaál 

Gy. utcákban, valamint a József A. és Reőthy F. utcákban is. (A beruházás anyagi fedezete 

rendelkezésre áll!) 

Közvilágítás korszerűsítése 

2011-ben a település közvilágítási hálózata már teljeskörűen felújításra került. A következő 

években a meglévő hálózat további bővítése, valamint a parkok, terek és temető 

térvilágításának megoldása lesz aktuális feladat. 

Rendezési terv 

Amennyiben realizálódik az állami támogatás mikéntje és mértéke, szükséges lesz egy új 

Rendezési Tervet készíteni. Az új tervben rögzíteni kell a környezetszennyező tevékenységek 

végzésének tilalmát, köz- és magánterületen egyaránt. 

 

Megoldást kell találni a Kossuth L. utcai volt iskolai épület, valamint a sportpálya és öltöző 

további célirányos hasznosítására! 

 

- Felül kell vizsgálni a forgalmasabb önkormányzati utak forgalmi rendjét! 

- Meg kell vizsgálni egy önkormányzati bölcsőde létesítésének lehetőségét! 

- Meg kell vizsgálni a meglévő (6 db) autóbuszmegálló cseréjének lehetőségét! 

- Meg kell vizsgálni egy Térségi Hulladékkommandó létrehozásának lehetőségét, az 

érintett szakhatóságok bevonásával! 



11 

 

 

Továbbra is kiemelt feladat intézményink működtetése, valamint a civil szervezeteink és 

hagyományőrző rendezvényeink folyamatos támogatása! 

 

Töretlen hittel és lendülettel szeretnénk dolgozni tovább a kőröshegyi emberekért és 

szeretett településünk fennmaradásáért, fejlődéséért! 

 

NEKÜNK KŐRÖSHEGY NEMCSAK AZ ELSŐ, HANEM AZ EGYETLEN IS! 

 

Amire még büszkék vagyunk: 

 
 

Felújításra került az alsó iskola épülete 

 

 

KÖSZÖNET ÉRTE! 

 

A képviselő-testület nevében, tisztelettel: 

    

        Marczali Tamás polgármester  

 

 

 


