
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Felvéve:  Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 

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, 
Kovács Klára 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, Jencsky Ernő műszaki ügyintéző, 
dr. Pasztusics Ákos őrsparancsnok. 
 
A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Kiss István képviselő, Böröcz József képviselő, 
Béday Ferenc alpolgármester. 
 
N A P I R E N D I  JAVASLAT: 
 
1./ Tájékoztatás a község közrendjéről, közbiztonságáról.  
Előterjesztő: Dr. Pasztusics Ákos őrsparancsnok 
2./ Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda éves nyitvatartási rendjének, 
felvételi körzethatárának meghatározása. 
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető 
3./ Játszótér kialakítására vonatkozó árajánlatokról döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
4./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök 
5./ Civil szervezetek 2017. évi támogatási kérelmének elbírálása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
6./ 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
7./ Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról szóló 10/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
8./ A DRV Zrt. beszámolója a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatói tevékenységéről. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
9./ Közterület-karbantartó és takarító munkakörre kiírt pályázat elbírálása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
10./ Vízkárelhárítási terv felülvizsgálatának megrendeléséről döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 
Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívottakat és a 
Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Megállapítom, 
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hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést meg-
nyitom. Aki egyetért a kiküldött napirendi javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2017. (III. 20.) számú határozata 

a napirendről 
1./ Tájékoztatás a község közrendjéről, közbiztonságáról. 
Előterjesztő: Dr. Pasztusics Ákos őrsparancsnok 
2./ Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda éves nyitvatartási rendjének, 
felvételi körzethatárának meghatározása. 
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető 
3./ Játszótér kialakítására vonatkozó árajánlatokról döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
4./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök 
5./ Civil szervezetek 2017. évi támogatási kérelmének elbírálása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
6./ 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
7./ Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról szóló 10/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet fe-
lülvizsgálatáról.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
8./ A DRV Zrt. beszámolója a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatói tevékenységéről. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
9./ Közterület-karbantartó és takarító munkakörre kiírt pályázat elbírálása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
10./ Vízkárelhárítási terv felülvizsgálatának megrendeléséről döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
11./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
Felelős: Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  Értelem szerint. 

 
1./ Tájékoztatás a község közrendjéről, közbiztonságáról. 
Előterjesztő: Dr. Pasztusics Ákos őrsparancsnok 
 
Kiss István képviselő megérkezik az ülésre a Képviselő-testület létszáma 6 főre emelkedik. 
 
Poór Gyula képviselő: Javaslom az Őrsparancsnok Úr részére, hogy a Polgárőr Egyesüle-
tekkel az együttműködés érdekében vegye fel a kapcsolatot a Rendőrség. 
 
Marczali Tamás polgármester: Őrsparancsnok Úr az előző beszámoló alkalmával javasolta, 
hogy a beszámolóra a tárgyévet követően kerüljön sor, így frissebb adatokról tud tájékoztatást 
adni. Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 



3 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Képviselő-testületének 
31/2017. (III. 20.) 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 óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása, az óvoda éves nyitvatar-
tási rendjének, felvételi körzethatárának meghatározása. 
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető 
 

Pápa Gáborné intézményvezető: A jogszabály írja elő, hogy a fenntartónak ki kell jelölni 
egy időpontot a csoportos beíratásra, amikor tárgyév augusztus 31. napjáig a kétéves kort be-
töltött gyermekeket kell beíratni.   
 

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 
32/2017. (III. 20.) számú határozata 

a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda nyitvatartási rendjéről, a tavaszi és 
nyári zárva tartás időpontjáról, valamint a 2017/2018-as nevelési évre történő 

beiratkozás idejéről, valamint a felvételi körzethatárról 
1./ Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Szivárvány Művé-
szeti Modellóvodában a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontját 
2017. május 3-4. napján biztosítja.   
Felkéri az intézményvezetőt gondoskodjon a miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelő 
hirdetmény kibocsátásáról.  
Felelős:  Pápa Gáborné intézményvezető 
Határidő:  Értelem szerint.  
 
2./ Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Szivárvány Művé-
szeti Modellóvodában  
A tavaszi szünet idejére 2017. április 14-2017. április 18. napjáig teljes zárva tartást rendel el. 
A nyári karbantartás idejére 2017. augusztus 14. napjától 2017. augusztus 31. napjáig teljes 
zárva tartást rendel el. 
2017. szeptember 1. nevelés nélküli munkanap. 
Felkéri az intézményvezetőt a zárva tartással kapcsolatos szervezési teendők elvégzésére. 
Felelős:  Pápa Gáborné intézményvezető 
Határidő:  Értelem szerint.  
 
3./ Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Szivárvány Művé-
szeti Modellóvoda nyitvatartási rendjét és felvételi körzetét a következők szerint határozza 
meg: 
Nyitvatartási rend: Hétfőtől - péntekig 7-17 óra között. 
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Felvételi körzet: Kőröshegy község teljes közigazgatási területe. 
Felelős:  Pápa Gáborné intézményvezető 
Határidő:  Értelem szerint.  

 
3./ Játszótér kialakítására vonatkozó árajánlatokról döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 
Jencsky Ernő műszaki ügyintéző: A játszótér építésére vonatkozóan 3 vállalkozótól kértünk 
árajánlatot, ami két részből áll. Egyrészt kértünk árajánlatot az alépítményre, burkolatokra, 
másrészt a felépítményre, a játszótéri játékokra és a kerítésre. 
A játszótér kialakításának helyén a meglévő rossz állapotú játékok elbontásra kerülnek és 
ezen a helyen kerülne kialakításra a játszótér. A burkolat kialakítására egy újszerű megoldást 
alkalmaznánk, egy öntött gumiburkolat kerülne kialakításra, amit helyben öntenének ki.  
A játékok esési teréhez alkalmazkodva öntenék ki a gumiburkolatot, így a burkolat vastagsá-
ga a játékok méretéhez igazodna. Több játék kerülne elhelyezésre, tornyosvár, mérleghinta, 
rugóshinta, mászóka, csúzda stb. A költségek legnagyobb részét a burkolat teszi ki, mivel a 
legolcsóbb ajánlat is több mint 10 millió forint, a játékok forrásigénye a legolcsóbb ajánlat 
esetében kb. 5,5 millió forint. Nem olcsó a játszótér kialakítása, de elmondható ilyen játszótér 
még a megyénkben nincs. A játszótér mérete 345 m2, ami szintén nem kicsi.    
 
Marczali Tamás polgármester: Javaslom a játékok közül a legalacsonyabb árajánlatot tevő 
Játszótér Kft. ajánlatát válasszuk, feltételes módban attól függően, hogy a hitelfelvételre 
kapunk-e kormányzati engedélyt, vagy a pályázatok elbírálása után marad-e saját forrásunk.  
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 

33/2017. (III. 20.) határozata 
Játszótéri eszközökre érkezett árajánlatokról döntés 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótéri eszközökre érkezett 
árajánlatok közül a Játszótér 2006 Kft. (9162 Bezi, Szabadság u. 46., képviseli: Dóra Vilmos 
ügyvezető) bruttó 5.453.126,-Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés tartalékának terhére gondoskodjon a munkák 
megrendeléséről és egyben felhatalmazza a vállalkozói szerződés megkötésére. 
Felelős:  Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  Értelem szerint.  

 
Poór Gyula képviselő: A játszótér kialakítását továbbgondolva a Polgárőrség tulajdonát ké-
pező 3 db akkumulátoros motort fel tudnánk ajánlani, így egy kreszparkot is kialakíthatnánk. 
 
Jencsky Ernő műszaki ügyintéző: Javaslom, hogy ezek az eszközök (motor) az óvodának 
kerüljenek átadásra, így az eszközök biztonságos őrzése, tárolása is megoldott lenne.  
 
Marczali Tamás polgármester: Javaslom a gumiburkolat kialakításával a legalacsonyabb 
árajánlatot tevő Placcs Kft. ajánlatát válasszuk, feltételes módban attól függően, hogy a 
hitelfelvételre kapunk-e kormányzati engedélyt, vagy a pályázatok elbírálása után marad-e sa-
ját forrásunk. Aki egyetért a fenti javaslat elfogadásával, 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 Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

34/2017. (III. 20.) határozata 
Játszótéri gumiburkolat kialakítására érkezett árajánlatokról döntés 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 345 m2 területű játszótéri gumibur-
kolat kialakítására érkezett árajánlatok közül a Placcs Kft. (7084 Pincehely, Zrinyi u. 72., 
képviseli: Fekete Gábor ügyvezető) bruttó 10.385.107,-Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
Felkéri a polgármestert, hogy hogy a költségvetés tartalékának terhére gondoskodjon a mun-
kák megrendeléséről és egyben felhatalmazza a vállalkozói szerződés megkötésére. 
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 
35/2017. (III. 20.) 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. 

 
 
5./ Civil szervezetek 2017. 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 1.080.000,-Ft. Hat pályázat érkezett, 
egy hiánypótlás alatt áll.  
 
A következő javaslatot terjesztem elő: 
Borkút Néptánc Közhasznú Egyesület: 100.000,-Ft, 
Kőröshegyi Dalkör Egyesület: 200.000,-Ft, 
Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete: 150.000,-Ft, 
Kőröshegy Polgárőr Egyesület: 175.000,-Ft, 
„Piruett” Közhasznú Sportegyesület: 175.000,-Ft, 
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Poór Gyula képviselő: Bejelentem, hogy az ügyben érintett vagyok, ezért a szavazás során 
tartózkodással szavazok. 
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A Képviselő-testület 6 fővel, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2017. (III. 20.) számú határozata 

a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról 
1. Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi 
költségvetésében meghatározott keret terhére a kőröshegyi civil szervezeteknek az alábbi 
támogatásokat biztosítja: 
1.1. Borkút Néptánc Közhasznú Egyesület:  100.000,-Ft, 
1.2. Kőröshegyi Dalkör Egyesület:    200.000,-Ft, 
1.3. Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete:   150.000,-Ft, 
1.4. Kőröshegy Polgárőr Egyesület:   175.000,-Ft, 
1.5. „Piruett” Közhasznú Sportegyesület:  175.000,-Ft. 

2. A pénzbeli támogatásokon felül az önkormányzat természetbeni juttatásként térítésmente-
sen biztosítja a kőröshegyi civil szervezetek számára a Faluház használatát. 

3. A Képviselő-testület azon civil szervezet esetében, melynek pályázatánál hiánypótlás van 
folyamatban, a soron következő ülésén dönt a támogatásról. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírásá-
ra. 
Felelős: Marczali Tamás polgármester, a végrehajtásért: Dr. Friss Attila jegyző 
Határidő:  Értelem szerint.  
 

6./ 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: A közbeszerzési tervet minden évben március 31. napjáig 
kell elfogadni. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel sza-
vazzon. 
 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2017. (III. 20.) számú határozata 

a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi köz-
beszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A tervet év közben 
módosítani lehet. 
Felelős: Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  2017. március 31.  
 

7./ Az egyes anyakönyvi eljárások díjáról szóló 10/2011. (IV. 19.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

Dr. Friss Attila jegyző: Az eddig hatályban lévő rendelet felülvizsgálata aktuálissá vált. A 
rendelet nem tartalmaz szabályokat az anyakönyvezető hivatali időn és hivatali helységen 
kívüli tevékenységére vonatkozó díjazásról. Ezen felül a díjak felülvizsgálata is indokolt. A 
rendelet-tervezetben foglalt szabályozással az anyakönyvi események lebonyolítása, finan-
szírozása kvázi önfenntartóvá válik.  
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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 

6/2017. (III. 22.)  
rendelete 

az anyakönyvi esemény engedélyezéséről és az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó 
szolgáltatások díjáról     

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 

8./ 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 
38/2017. (III. 20.) számú határozata 

a DRV Zrt.  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
beszámolójának elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által megküldött 
2016. évre vonatkozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonat-
kozó beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  Értelem szerint.  
 

9./ Közterület-karbantartó és takarító munkakörre kiírt pályázat elbírálása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 

Marczali Tamás polgármester: Kettő pályázat érkezett. Javaslom a pályázat eredményte-
lenné nyilvánítását és új pályázat kiírását. Aki egyetért a 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 
39/2017. (III. 20.) számú határozata 

Közterület-karbantartó álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közterület-karbantartó álláshelyre ki-
írt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy ismételten gondoskodjon a pályázat kiírásáról.   
Felelős: dr. Friss Attila jegyző 
Határidő:  Értelem szerint. 
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Marczali Tamás polgármester: Kettő pályázat érkezett. Javaslom a pályázat eredményte-
lenné nyilvánítását és új pályázat kiírását. Aki egyetért a 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 
40/2017. (III. 20.) számú határozata 

Takarító álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete a takarító álláshelyre kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy ismételten gondoskodjon a pályázat kiírásáról.   
Felelős: dr. Friss Attila jegyző 
Határidő:  Értelem szerint. 
  

10./ Vízkárelhárítási terv felülvizsgálatának megrendeléséről döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: Presits Ferenc vízgazdálkodási mérnöktől kértünk ajánlatot. 
A terv készítéséhez a forrás is biztosított, a vízitársulattól átvett pénzeszköz terhére. Aki 
egyetért az árajánlat 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 
41/2017. (III. 20.) számú határozata 

a vízkárelhárítási tervre vonatkozó megbízásról 
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli Presits Ferenc 
(Lengyeltóti, Rákóczi Ferenc u. 55/B.) vízgazdálkodási mérnöktől Kőröshegy Község Helyi 
Vízkárelhárítási tervének felülvizsgálatát, az árajánlatban szereplő bruttó 200.000,-Ft, meg-
bízási díjért. 
Felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére és a szerződés aláírására.   
Felelős:  Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  Értelem szerint. 
 

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

Marczali Tamás polgármester: A jogszabályi változások következményeként az önkor-
mányzatoknak az intézményeik tekintetében Energiahatékonysági Intézkedési Tervet kell ké-
szíteni. Ehhez persze szakember kell. Árajánlatot kértünk a Vonabisz Kft-től. Ez a cég készí-
tette a pályázatokhoz is az energetikai felméréseket. 
Aki egyetért az árajánlat 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 
42/2017. (III. 20.) számú határozata 

a Középületek Energetikai Hatékonysági Intézkedési Terv elkészítésére vonatkozó 
megbízásról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Vonabisz Kft-től (8624 
Balatonszárszó, Esze Tamás u. 19., ügyvezető: Fonód Ferenc) az árajánlatban szereplő tarta-
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lommal és árért a Kőröshegy Község Intézményeinek Energiahatékonysági Intézkedési Ter-
vének elkészítését. 
Felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére és a szerződés aláírására.   
Felelős:   Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  Értelem szerint. 
 

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: Az idei évben is lehet pályázatot benyújtani a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt-hez testvér- települési programok megvalósítására. 
 

Marczali Tamás polgármester: Szeretném, ha a Sóváradi Falunapi rendezvényre történő ki-
utazáshoz sikerülne támogatást kapni. A pályázat saját forrást nem igényel. Kérdezem a 
Képviselő-testületet, hogy kíván-e pályázatot benyújtani? Aki egyetért a pályázat benyújtá-
sával, 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 
43/2017. (III. 20.) számú határozata 

Testvér-települési programokra pályázat benyújtásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt-hez testvér-települési program megvalósítására. 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
Felelős: Marczali Tamás polgármester 
Határidő: 2017. április 15.   
 

Kiss István képviselő: Javaslom, hogy az utcanév jelző és az üdvözlőtáblák pótlásáról, cse-
réjéről gondoskodjunk, mivel némelyik rossz állapotban van. Az autópálya lehajtónál jó len-
ne, ha Kőröshegy neve is feltüntetésre kerülne.  
 

Ujvári Károly képviselő: A temető oldalsó kapuját is meg kellene csinálni, hogy a kukás au-
tó be tudjon menni.  
 

Marczali Tamás polgármester: A temető kerítése elkészült, a település lakosságától pozitív 
visszajelzéseket kapunk. A temető kapuját meg fogjuk csinálni, beljebb kell hozni a kaput, 
hogy be tudjon fordulni az autó. Az autópálya lehajtónál elhelyezendő tábla ügyében tájéko-
zódunk. A közmunka programban új fűkaszát szerzünk be.  
 

Kovács Klára képviselő: Az idén 70. alkalommal kerül megrendezésre az Orbán napi bor-
verseny, melynek időpontja 2017. május 20.  
 

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    




