
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Felvéve:  Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 

23. 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, 

Kiss István képviselő, 

Kovács Klára képviselő, 

Poór Gyula képviselő, 

Ujvári Károly képviselő. 
 

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

Az ülésről távolmaradt: Böröcz József képviselő és Béday Ferenc alpolgármester. 
 

N A P I R E N D I  JAVASLAT: 
 

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámoló. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

2./ 2017. évi teljesítményértékelési célok meghatározása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

3./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. forduló. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

4./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálta-

tásról szóló 19/2013. (XII. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

5./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szociális, 

jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól és szociális támogatásokról rendelet alkotása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

6./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

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

megjelent tagjait az év első rendes ülésén. Javaslom, hogy egyperces néma felállással emlé-

kezzünk meg az Olaszországban balesetet szenvedett busz elhunyt utasairól.   
 

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 napi-

rendi 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 

3/2017. (I. 23.) számú határozata 

a napirendről 

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámoló. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

2./ 2017. évi teljesítményértékelési célok meghatározása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

3./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. forduló. 
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Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

4./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálta-

tásról szóló 19/2013. (XII. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

5./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szociális, 

jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól és szociális támogatásokról rendelet alkotása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

6./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

Felelős: Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 
 

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámoló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a 2016. szeptember, október, 

november, december havi üléseken hozott döntések végrehajtásáról szóló beszámolót. A 20-

as határozat esetében még egyeztetünk az E.On-nal a fizetési feltételekről. Aki egyetért a ha-

tározati 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 

4/2017. (I. 23.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatokról készült beszámoló elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109-183/2016. számú képvise-

lő-testületi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint.  
 

2./ 2016. évi teljesítményértékelési célok meghatározása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

Marczali Tamás polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a közös hivatal elé tűzött 2017. 

évi célokat. Aki egyetért a határozati javaslattal, 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 

5/2017. (I. 23.) számú határozata 

a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőképpen határozza meg 

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját 

képező céljait. 
 

Általános feladatok: 

Az ötéves gazdasági program éves feladatainak teljesítése;  

A hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása; 

Az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve az európai uniós pá-

lyázatokra. 
 

A testület munkáját segítve: 
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A képviselő-testület munkatervéhez igazodva a testületi döntést igénylő ügyek megfelelő idő-

ben történő előkészítése, hatályos jogszabályoknak, valamint célszerűségi és gazdaságossági 

szempontokat figyelembe véve; 

A képviselő-testület döntéseinek határidőben történő maradéktalan végrehajtása; 

Az önkormányzat fejlesztési célkitűzések megvalósításának előkészítése, koordinálása és 

végrehajtása. 
 

A hatósági munka területén: 

Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosí-

tása, a folyamatosan változó jogszabályok figyelemmel kisérése és alkalmazása; 

Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés; 
 

A gazdálkodással, adózással kapcsolatban: 

A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése; 

A képviselő-testület tájékoztatása a gazdálkodás adatairól; 

A kintlévőségek behajtása érdekében szükséges intézkedés megtétele; 

Az adót nem fizető adóalanyok felkutatása; 

Az adatszolgáltatások határidőben történő pontos teljesítése; 

Az ASP bevezetéséhez szükséges feladatok elvégzése.  
 

Aktuális feladatok: 

A jogszabályi változásokból következő feladatok határidőre történő ellátása (központi címre-

giszter kialakítása). 

Felelős:  dr. Friss Attila jegyző  

Határidő:  Értelem szerint. 
 

3./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése I. forduló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 

Marczali Tamás polgármester: Ez az első fordulós költségvetési rendelet-tervezet. Bánhidi 

Gábor az előterjesztés szöveges részében a legfontosabb dolgokat leírta.  

A költségvetési törvény ismeretében került sor a tervezésre. 30 millió forinttal magasabb a 

költségvetés kiadási és bevételi főösszege a tavalyinál. Ennek oka a jogszabályok változása. 

A finanszírozás is emelkedett az előző évihez képest. Az önkormányzat a tavalyi évet plusz 

67 millió forinttal zárta. Tervezet 52 millió forint tartalékkal számol. Vannak folyamatban lé-

vő pályázataink ettől is függ, az előbbi összeg felhasználása. A traktor vásárlására és a hiva-

tali épület felújítására beadott pályázatokhoz önerőt kell biztosítanunk. A hitelünket ez évben 

kifizetjük. Az alkalmazottak jelentős részét érinti, hogy a szakképzett minimálbért a kormány 

161.000,-Ft, összegre emelte, így a dolgozók 70 %-ának a bérét ki kellett egészíteni. Ez ter-

mészetesen a költségvetés személyi juttatásánál is meglátszik. Létszámgazdálkodásban is vál-

tozások lesznek. A Faluházban márciustól szeretnénk egy takarító munkavállalót foglalkoz-

tatni, továbbá az intézményekben a közfoglalkoztatott személyek foglalkoztatását megszün-

tetjük a Kormány intézkedéseivel összhangban. A kulturális közfoglalkoztatást folytatni sze-

retnénk. Az idei évre az Országos Széchenyi Könyvtáron keresztül, két fő létszámot igé-nyel-

tünk. A beadott pályázatok elbírálásáról érdemi információval nem rendelkezem. Január 1. 

napjától a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást önállóan látjuk el Kőröshegyen és 

Balatonendréden. Egy fő családgondozót a fenti időponttól alkalmazunk. Az idei évben hitel 

felvételét is tervezzük, ez még a költségvetésben nem szerepel. Járdafelújítást tervezünk a 

Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca és Borkút utcákban. Árajánlatokat már kértünk. A 

játszótér felújítását és bővítését is tervezzük a Faluház mellett.  
 

Kovács Klára képviselő: A Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány alkalmazásában álló és Falu-
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házban dolgozó Németh Beatrix bérét is fel kell emelnünk a minimálbér emelés miatt, és a 

könyvelő is árat szeretne emelni. Ennek finanszírozása meghaladja az Alapítvány anyagi le-

hetőségeit, ezért az Önkormányzattól anyagi támogatást kérünk.   
 

Kiss István képviselő: A más településről érkező gyerekek után a finanszírozás, hogy alakul?   
 

Marczali Tamás polgármester: Az Alapítvány esetében a hiányzó összeget a költségvetés-

ben beterveztük. Az óvoda finanszírozása a beíratott gyermekek után történik. Aki egyetért az 

előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, 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 

6/2017. (I. 23.) számú határozata 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetéről 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

A költségvetés tervezetét a vitában elhangzott és elfogadott módosító javaslatokkal együtt 

továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Felhívja a tisztségviselők figyelmét a költségvetési 

rendelet időben történő szakszerű kidolgozására. 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző  

Határidő:  2017. február 28. 
 

4./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 11.) számú önkormányzati rendelet módo-

sításáról. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

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 

1/2017. (I. 27.) 

 rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról    

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 

5./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztvise-

lők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól és szociális támogatá-

sokról rendelet alkotása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

dr. Friss Attila jegyző: A fenti szabályok megalkotásánál, az eddigi rendeleti szabályozást 

vettük alapul. A nem alkalmazott rendelkezéseket nem emeltük át, illetve a jogszabályi válto-

zásokat is figyelembe vettük.   
 

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

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

következő rendeletet alkotja: 

Kőröshegy Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

2/2017. (I. 27.) 

 rendelete 

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szociális, 

jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól és szociális támogatásokról    

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

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

 

Marczali Tamás polgármester: A hatályos jogszabályok alapján a polgármester szabadsá-

golási ütemtervéről a Képviselő-testületnek kell dönteni. Aki egyetért az előterjesztésben sze-

replő határozati javaslattal, 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 

7/2017. (I. 23.) számú határozata 

A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról  

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a  

polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését. 

Felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről tájékoztassa a Képviselő-testüle-

tet.  

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  Értelem szerint. 

 

dr. Friss Attila jegyző: A hatályos jogszabályok alapján a polgármester bérét és költségtérí-

tését is módosítani szükséges, mivel 2017. január 1. napjától a polgármester bére az államtit-

kár illetményéhez igazodik.  

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a kö-

vetkező határozatot hozza:   

Kőröshegy község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

8/2017. (I. 23.) határozata  

A polgármester illetményéről  
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Marczali Tamás 

polgármester illetménye - az Mötv. 71. § (2)-(4) bekezdése alapján, figyelembe véve a tele-

pülés lakosságszámát - az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetmé-

nyének 40 %-a, vagyis 398.868,-Ft/hó, kerekítve bruttó 398.900,-Ft/hó. 

Felkéri a jegyzőt gondoskodjon a Magyar Államkincstár illetmény-számfejtési programban 

történő rögzítéséről.  

Felelős:  Kovács József Róbertné alpolgármester, dr. Friss Attila 

Határidő:  Azonnal. 
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A Képviselő-testület 6 fővel, 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a kö-

vetkező határozatot hozza:   

Kőröshegy község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2017. (I. 23.) határozata  

A polgármester költségtérítéséről      

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Mötv. 71. § (6) 

bekezdés alapján Marczali Tamás polgármester költségtérítése illetményének 15 %-a vagyis 

59.835,-Ft/hó, kerekítve bruttó 59.800,-Ft/hó. Nyilatkozata szerint költségeit tételesen nem 

kívánja elszámolni.  

Felkéri a jegyzőt gondoskodjon a Magyar Államkincstár illetmény-számfejtési programban 

történő rögzítéséről.  

Felelős:  Kovács József Róbertné alpolgármester, dr. Friss Attila 

Határidő:  Azonnal.  

 

Marczali Tamás polgármester: A pályázatot kiírtuk, Ténta Szabolcs adott be pályázatot, a 

feltételeknek megfelel. Javasolnám felvételét 2017. február 1. napjától, három hónapos próba-

idő kikötésével.  

 

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

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017. (I. 23.) számú határozata 

Közterület-karbantartó munkakörre pályázat kiírásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közterület-karbantartó álláshelyre 

kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. Ténta Szabolcsot 2017. február 1. napjától, három 

hónapos próbaidő kikötésével alkalmazza.  

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző 

Határidő:  2017. január 31. 

 

Kiss István képviselő: A Faluháznál a csatorna még mindig le van szakadva.  

 

Kovács Klára képviselő: A település honlapján a civil szervezetek adatai elavultak, továbbá 

szeretném, ha a www.koroshegy honlapon egy link átvezetne a Kőröshegy TV műsortárára.  

 

Marczali Tamás polgármester: A Faluháznál megnézzük a csatornát, bár ezt már karácsony 

előtt megcsináltuk. Az informatikussal beszélünk a honlappal kapcsolatos felvetésekről.  

Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt a nyílt ülést 16:00-kor bezá-

rom. 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

               Marczali Tamás         dr. Friss Attila 

                  polgármester                                                                          jegyző    

http://www.koroshegy/

