
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Felvéve:  Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 
20. 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, Bánhidi 
Gábor pénzügyi főtanácsos, Németh Beatrix közösségi animátor, Nyárádiné Parragh Szilvia 
adóügyi munkatárs. 
 

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Béday Ferenc alpolgármester. 
 

N A P I R E N D I  JAVASLAT: 
 

1./ Beszámoló a Faluház 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi közművelődési terv elfoga-
dása.  
Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor  
2./ Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről. 
Előterjesztő: Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi munkatárs 
3./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
4./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
6./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése II. forduló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
7./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasz-
nálásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
8./ Civil szervezetek számára 2017. évi pályázat kiírásáról döntés, 2016. évi pénzügyi támo-
gatásról szóló beszámoló elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
9./ Pályázat kiírása közterület-karbantartó és takarító munkakörre.   
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
10./ Pályázat benyújtása az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő 
csatlakozás támogatására. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
11./ Ingatlanügyekről döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
12./ A Kőröshegy, Kossuth L. u. 16. szám alatti ingatlan (Táncterem) vagyonkezelési szerző-
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désének megszüntetése. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
13./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívottakat, vala-
mint a Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Az ülésen 
még kiosztásra került egy támogatást kérő levél, és a József Attila utcai ház ügyében a tulaj-
donos jogi képviselője által írt levél is. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 
7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki egyetért a kiküldött napiren-
di javaslatban foglaltakkal, 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 
13/2017. (II. 20.) számú határozata 

a napirendről 
1./ Beszámoló a Faluház 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi közművelődési terv elfo-
gadása.  
Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor  
2./ Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről. 
Előterjesztő: Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi munkatárs 
3./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
4./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
6./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése II. forduló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
7./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasz-
nálásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
8./ Civil szervezetek számára 2017. évi pályázat kiírásáról döntés, 2016. évi pénzügyi támo-
gatásról szóló beszámoló elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
9./ Pályázat kiírása közterület-karbantartó és takarító munkakörre.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
10./ Pályázat benyújtása az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő 
csatlakozás támogatására. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
11./ Ingatlanügyekről döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
12./ A Kőröshegy, Kossuth L. u. 16. szám alatti ingatlan (Táncterem) vagyonkezelési szerző-
désének megszüntetése. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
13./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
Felelős: Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  Értelem szerint. 
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1./ Beszámoló a Faluház 2016. évi tevékenységéről és a 2017. évi közművelődési 
terv elfogadása.  
Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor  
 

Marczali Tamás polgármester: A beszámoló igen részletes, terjedelmes, ugyanúgy, mint a 
tavalyi évben. A vendégszám az elmúlt évhez képest növekedett, és ez elmondható a rendez-
vényekről is.   
 

Kiss István képviselő: Én a saját szervezésű programok számát keveslem, sok a program, de 
keveset szervezünk mi. Javaslom több program szervezését. Nem szorosan ide kapcsolódik, 
de az új nyílászárók állapota siralmas. Javaslom a kivitelezővel tartsunk helyszíni szemlét.  
 

Németh Beatrix közösségi animátor: Az elmúlt időszakban szerveztünk több programot, de 
nagyon alacsony volt a résztvevők száma. A programokat télen érdemes szervezni, akkor van 
idejük az embereknek, de a hideg idő, sötét, rossz útviszonyok miatt kevesen jönnek el. A 
Nemzeti Ünnep megrendezésére, előreláthatólag március 14. napján kerül sor. 
 

Marczali Tamás polgármester: Az ajtók ügyében műszaki ügyintézőnknek szólok, hogy 
vizsgálja meg a kérdést, és kezdeményezzünk egy helyszíni szemlét. Aki egyetért a Faluház 
2016. évi tevékenységéről készült beszámoló és a 2017. évi közművelődési terv elfogadásá-
val, 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 
14/2017. (II. 20.) számú határozata 

A Faluháza és a Könyvtár 2016. évi beszámolójáról, 2017. évi közművelődési terv 
elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluháza és a Könyvtár 2016. évi 
működéséről szóló beszámolóját és a 2017. évi közművelődési tervét elfogadja.  
Felelős:  Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  2017. március 16.  
 

2./ Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről. 
Előterjesztő: Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi munkatárs 
 

Nyárádiné Parragh Szilvia adóügyi ügyintéző: A hátralékoknál szerepel még az az adó-
összeg, amelyekre részletfizetést engedélyeztünk és részletekben fizetik vissza. Ezen össze-
gekkel csökken majd a hátralék.  
 

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, 
azzal a kiegészítéssel, hogy az adóhatóság növelje az adók beszedésének hatékonyságát és a 
hátralék csökkentését, 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 

15/2017. (II. 20.) határozata 
A 2016. évi adóigazgatási beszámoló elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi adóigazgatási tevékenység-
ről szóló beszámolót elfogadja. 
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Felhívja a Jegyző figyelmét, hogy az adóhátralék mértékét a további időszakban is csökkent-
se.  
Felelős: dr. Friss Attila jegyző 
Határidő: Értelem szerint. 
 

3./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosí-
tása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 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 

16/2017. (II. 20.) határozata 
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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 
2016. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.  
 
2.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 1-5. és 7. sz. mellék-
lete helyébe, jelen módosítás 1-6. sz. melléklete lép.   
Felelős:  Marczali Tamás polgármester 
   a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző 
Határidő:  2017. február 28. 
 

4./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) számú ön-
kormányzati rendelet módosítása.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 

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

A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (II. 28.) rendelete 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 

5./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfoga-
dása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

Marczali Tamás polgármester: Azért az jó, hogy a településnek minimális összegből van 
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önálló hivatala, mert 5 millió forint éves szinten szerintem nem sok. Várhatóan a köztisztvi-
selők bérét az idén rendezi a kormány, ezért a bérkorrekciók miatt a költségvetésben beállított 
összeg várhatóan csökken. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfele-
meléssel szavazzon. 
 

A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017. (II. 20.) számú határozata 

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 

1.) A 2017. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 

a) bevételi főösszege: 51.768.000 forint; 

melyből 

   aa) irányító szervi támogatás: 51.476.000 forint, 

   ab) működési bevétel: 0 forint, 

   ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 292.000 forint. 

b) kiadási főösszege: 51.768.000 forint,  

melyből 

   ba) személyi juttatások: 33.728.000 forint, 

   bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 6.850.000 forint, 

   bc) dologi kiadások: 10.200.000 forint, 

   bd) egyéb működési kiadások: 0 forint, 

   be) ellátottak pénzbeli juttatásai: 100.000 forint, 

   bf) felhalmozási kiadás: 890.000 forint.  

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2017. 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 
2017. 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:      2017. február 28. 

 

6./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése II. forduló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2017. (II. 20.) 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: 

2018         45.300.000 Ft 2018         7.627.000 Ft 

2019         45.300.000 Ft 2019         7.277.000 Ft 

2020         45.300.000 Ft 2020         6.927.000 Ft 

Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző                                       
Határidő: Értelem szerint.  
 

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:  
 

Marczali Tamás polgármester: A szöveges előterjesztés a főbb pontokat részletesen leírja. 
Minden fejlesztési elképzelésünk beépítésre került. A hitelből a járdákat és a játszóteret kí-
vánjuk megépíteni. Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 

A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (II. 28.) rendelete 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 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 
19/2017. (II. 20.) számú határozata 

Az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának 2017. évi keretösszegéről 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók cafe-
téria-juttatásának 2017. évi keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg: 

A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók: 200.000 Ft 
Polgármester: 200.000 Ft 
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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 2017. évi költségvetésébe való beépí-
téséről, valamint a juttatás részletes feltételeinek szabályozásáról. 
Felelős: Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  2017. február 28. 
 

7./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, vala-
mint felhasználásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

Marczali Tamás polgármester: A szociális étkezés térítési díját minden évben felül kell 
vizsgálni és meg kell határozni, ezt rendeleti formában kell szabályozni. Aki egyetért az el-
hangzott módosítással együtt a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel sza-
vazzon. 
 

A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-
vetkező rendeletet alkotja:  

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (II. 28.) rendelete 

A települési támogatás megállapításának, folyósításának, valamint felhasználásának 
szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 

8./ Civil szervezetek számára 2017. évi pályázat kiírásáról döntés, 2016. 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 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2017. (II. 20.) számú határozata 

a civil szervezetek 2016. évi beszámolójáról 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2016. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző 
Határidő: Értelem szerint. 
 

A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2017. (II. 20.) számú határozata 

a civil szervezetek 2017. évi támogatására pályázat kiírásáról 
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Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. 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: 2017. február 28. 
 

9./ Pályázat kiírása közterület-karbantartó és takarító munkakörre.   
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: Két álláshely hirdetést tartalmaz az előterjesztés. Az egyik a 
közterület-karbantartó, a másik a Faluházban a takarító álláshely. Aki egyetért a pályázat ki-
írásával az előterjesztésben szereplő tartalommal, 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 
22/2017. (II. 20.) számú határozata 

a civil szervezetek 2017. évi támogatására pályázat kiírásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. 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: 2017. február 28. 
 

Ujvári Károly képviselő: Javaslom, legyen előny az egészségügyi könyvvel való rendelke-
zés. 
 

Marczali Tamás polgármester: Eddig közmunka keretében láttuk el a feladatot, de ez hosz-
szú távon nem tartható. Szükséges egy Mt-s munkavállaló felvétele. Aki egyetért a takarító 
álláshely létesítésével és pályázat kiírásával, a módosítással együtt az előterjesztésben sze-
replő tartalommal, 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 
23/2017. (II. 20.) számú határozata 

Takarító munkakörre pályázat kiírásáról 
1. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 fő teljes munkaidős, határozatlan 
idejű, Munka Törvénykönyve szerinti takarítói állást hoz létre 2017. április 1. napjával.  
 
2. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a módosításokkal kiegészítve - az 
előterjesztésben szereplő tartalommal pályázatot ír ki takarító munkakörre. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről és a beérkezett pályázatok 
Képviselő-testület elé terjesztéséről. 
Felelős:  dr. Friss Attila jegyző  
Határidő:  Értelem szerint.  
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10./ Pályázat benyújtása az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztésé-
hez történő csatlakozás támogatására. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: Az ASP egy központi integrált rendszer, az önkormány-
zatok ezen a felületen láthatják el az informatika terén következő feladataikat iktatás, helyi 
adó, pénzügy, kataszter, ipar-kereskedelemi igazgatás. Ebben részt venni a jogszabály által 
kötelező, de a bevezetéshez lehet pályázni informatikai eszközökre. Az új rendszer várhatóan 
nem lesz olyan jó, mint az eddig használt rendszereink. Mi 6 millió forint összegre pályázha-
tunk.  
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslat-
tal, 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 
24/2017. (II. 20.) számú határozata 

a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívásra pályázat benyújtásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormány-
zati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet 
nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötele-
zettségeket és jogokat gyakorolja. 
Felelős:  Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  2017. március 14. 
 

11./ Ingatlanügyekről döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: A 2016. decemberi ülésen döntöttünk arról, hogy a fenti in-
gatlant 150.000,-Ft összegért meg kívánjuk vásárolni. Megérkezett a tulajdonos nyilatkozata. 
Elfogadta az önkormányzat ajánlatát. Aki egyetért az ingatlan megvásárlásával a fenti össze-
gért, 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 
25/2017. (II. 20.) számú határozata 

A 08/15 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Kőröshegy 08/15 
hrsz-ú, legelő művelési ágú, 1291 m2 alapterületű ingatlant, 150.000,-Ft vételárért, település-
fejlesztés céljából. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős:  Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  Értelem szerint. 
 

Marczali Tamás polgármester: Varró Tímea jogi képviselője küldött egy levelet, mely sze-
rint a Kőröshegy, József Attila u. 1. szám alatti ingatlant 6.300.000,-Ft összegért eladná az 
önkormányzat részére. A Képviselő-testület 2016.09.26-i ülésén, a 129/2016. (IX.26.) számú 
határozatában kérte az eladót, hogy mutassa be az FHB bank arra vonatkozó igazolását, hogy 
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az ingatlan adásvételéhez hozzájárul, továbbá kérte, hogy az adásvétel esetében az ingatlan 
per-, teher-és igénymentességét szavatolja.  
A fenti feltételek teljesülése esetére Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5.700.000,-Ft összegű vételi ajánlatot tett.  
A jogi képviselő 2017. február 14. napján kelt megkeresése alapján eladó az adásvételi eljá-
rás keretében kívánja a testület kéréseit teljesíteni.  
A képviselő-testületnek van egy érvényes határozata, ez köt bennünket. Erről tájékoztatom 
írásban az eladó jogi képviselőjét.  
 
12./ A Kőröshegy, Kossuth L. u. 16. szám alatti ingatlan (Táncterem) vagyonke-
zelési szerződésének megszüntetése. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a vagyonkezelési szerződés megszüntetésével, 
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 
26/2017. (II. 20.) számú határozata 

a Kőröshegy, Kossuth L. u. 16. szám alatti ingatlan (Táncterem) vagyonkezelési 
szerződésének megszüntetése 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képe-
ző vagyonkezelési szerződés megszüntetése című szerződés-tervezetet megtárgyalta és az elő-
terjesztésben foglalt tartalommal elfogadja azt.  
Felhatalmazza a polgármestert szerződés aláírására. 
Felkéri a Jegyzőt, gondoskodjon az ingatlan visszavételével kapcsolatos intézkedések megté-
teléről.  
Felelős:  Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző  
Határidő:  Értelem szerint. 

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

A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2017. (II. 20.) számú határozata 

Siófoki Járási Hivataltól térképek beszerzéséről 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Járási Hivataltól meg-
rendeli Kőröshegy településre vonatkozóan a 
külterületi, 
belterületi, valamint 
zártkerti alaptérképeket, az árajánlatban szereplő 306.580,- Ft összegért.  
Felelős:  dr. Friss Attila jegyző  
Határidő:  Értelem szerint. 
 

Marczali Tamás polgármester: A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 
Somogy Megyei Szervezete idén is kérte az önkormányzat támogatását. Én továbbra sem 
támogatom a kérés teljesítését. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A Képviselő-testület 7 fővel, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

28/2017. (II. 20.) határozata 
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének 

támogatási kérelméről 
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége Somogy Megyei Szervezetét, anyagi lehetőségeinek hiányában, nem tudja támo-
gatni.  
Felelős: dr. Friss Attila jegyző 
Határidő: 2017. március 10. 

 
Marczali Tamás polgármester: A Siófoki Mentőalapítvány is kérte az önkormányzat támo-
gatását az általuk rendezett jótékonysági bálhoz. Nem támogatom a kérés teljesítését. Aki 
egyetért a javaslattal, 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 

29/2017. (II. 20.) határozata 
A Siófoki Mentőalapítvány támogatási kérelméről 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófoki Mentőalapítvány (8600 
Siófok, Bajcsy Zs. u. 52.) kérelmét anyagi lehetőségeinek hiányában, nem tudja támogatni.  
Felelős: dr. Friss Attila jegyző 
Határidő: 2017. március 10. 

 
Marczali Tamás polgármester: A Waldorf Iskola részére a szerződés-tervezetet elküldtem, 
a kuratóriumuk megtárgyalja, de válasz még nem érkezett. A fonyódi kolbászfesztiválon az 
önkormányzat csapata megosztott 1. helyezést ért el. 
 
Böröcz József képviselő: A böllérfesztivált szervezzük, Sóváradról 8 fő érkezik. A szállásuk-
ról én gondoskodom. A sztárvendég Weisz Viktor lesz. A péntek esti vacsorára a jelenlevőket 
szeretettel várom.  
 
Kovács József Róbertné alpolgármester: Szerintem a sörpad és asztal kevés a rendezvénye-
inken. Vásárolni kellene.  
 
Marczali Tamás polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a rész-
vételt a nyílt ülést 16:30-kor bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
               Marczali Tamás         dr. Friss Attila 
                  polgármester                                                                          jegyző    




