
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Felvéve:  Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 5. 

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, 

Kiss István képviselő, 

Kovács Klára képviselő, 

Poór Gyula képviselő, 

Ujvári Károly képviselő. 

 

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

Gábor pénzügyi főtanácsos. 

 

A Képviselő-testület üléséről Béday Ferenc külsős alpolgármester hiányzik. 

 

N A P I R E N D I  JAVASLAT: 

 

1./ Kőröshegy Község Önkormányzata tulajdonában lévő utak kezeléséhez, állapotjavításá-

hoz, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzésére pályázat benyújtása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testület 

megjelent tagjait. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van, a tes-

tület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki egyetért a kiküldött napirendi javaslatban fog-

laltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (I. 5.) számú határozata 

a napirendről 

1./ Kőröshegy Község Önkormányzata tulajdonában lévő utak kezeléséhez, állapotjavításá-

hoz, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzésére pályázat benyújtása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

Felelős: Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 

 

1./ Kőröshegy Község Önkormányzata tulajdonában lévő utak kezeléséhez, álla-

potjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzésére pá-

lyázat benyújtása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: Az előző testületi ülésen már említettem, hogy lehetőség 

lesz pályázat benyújtására külterületi utak karbantartásához gépbeszerzésre. A pályázatot a 
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holnapi naptól lehet beadni.  

Aki egyetért azzal, hogy a külterületi utak karbantartásához szükséges erő- és munkagép be-

szerzéshez pályázatot adjunk be, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2017. (I. 5.) számú határozata 

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN LÉVŐ UTAK 

KEZELÉSÉHEZ, ÁLLAPOTJAVÍTÁSÁHOZ, KARBANTARTÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES ERŐ-ÉS MUNKAGÉPEK BESZERZÉSE 

 

1. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, kar-

bantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése elnevezésű felhívás, VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 kódszámú 2. célterületére. 

 

2. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázattal megvalósuló beruházás 

alapadatait az alábbiakban határozza meg: 

- A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: KŐRÖSHEGY 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN LÉVŐ UTAK KEZELÉSÉHEZ, 

ÁLLAPOTJAVÍTÁSÁHOZ, KARBANTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ERŐ-ÉS MUNKA-

GÉPEK BESZERZÉSE. 

- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.  

- A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszám, 2. célterület. 

- A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyező-

en: 13 322 431,-Ft. 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható (elszámolható költségét) a tá-

mogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 13 322 431,-Ft. 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és for-

rása a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: A teljes beru-

házási összeg 25 %-a, 3 330 608,-Ft, melyet saját forrás jogcímén, az önkormányzat költség-

vetésének terhére biztosítja.    

- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kére-

lemben foglaltakkal megegyezően: 9 991 823,-Ft.  

 

3. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése 

esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.   

 

Egyben a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt 

aláírja, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye.  

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  Értelem szerint. 

Marczali Tamás polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a rész-

vételt a nyílt ülést 14:30-kor bezárom. 
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k.m.f. 

 

 

 

 

               Marczali Tamás         dr. Friss Attila 

                  polgármester                                                                          jegyző    


