
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Felvéve:  Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 
24. 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. 
 

Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi 
Gábor pénzügyi főtanácsos Pápa Gáborné intézményvezető, Bodnár Judit védőnő, Csasznyné 
Péli Tímea Mónika családgondozó, Gulyás Katalin igazgatási ügyintéző. 
 

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Kovács Klára képviselő, Poór Gyula képviselő, 
Ujvári Károly képviselő és Béday Ferenc alpolgármester. 
 

N A P I R E N D I  JAVASLAT: 
 

1./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai-
nak ellátásáról. 
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető, Gulyás Katalin főtanácsos, Lendvai Margit csa-
ládgondozó, Bodnár Judit védőnő   
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
3./ Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól. 
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök  
4./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
5./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakás-
célú helységek bérletéről szóló 3/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
6./ Döntés a civil szervezetek támogatási kérelméről. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
7./ Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi térítési díj átvállalá-
sáról döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
8./ 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
9./ Fogorvosi feladat-ellátási szerződés elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
10./ Kőröshegyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának helyettesítéséről. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
11./ Karbantartó, takarító álláshely betöltéséről, döntés bértámogatásra pályázat benyújtása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
12./ A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
13./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
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Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívottakat és a 
Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések nagyrészt kiküldésre kerültek, az 5. és 
7. napirendhez tartozó előterjesztések most kerültek kiosztásra. Megállapítom, hogy a megvá-
lasztott 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 

A Képviselő-testület 4 fővel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
44/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a napirendről 
1./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai-
nak ellátásáról. 
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető, Gulyás Katalin főtanácsos, Lendvai Margit csa-
ládgondozó, Bodnár Judit védőnő   
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
3./ Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól. 
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök  
4./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
5./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakás-
célú helységek bérletéről szóló 3/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
6./ Döntés a civil szervezetek támogatási kérelméről. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
7./ Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi térítési díj átvállalá-
sáról döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
8./ 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
9./ Fogorvosi feladat-ellátási szerződés elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
10./ Kőröshegyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának helyettesítéséről. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
11./ Karbantartó, takarító álláshely betöltéséről, döntés bértámogatásra pályázat benyújtása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
12./ A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
13./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
Felelős: Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  Értelem szerint. 

 
Marczali Tamás polgármester: A pályázatokról döntés még nem született. A járdaépítés 
előkészítése zajlik. A számlavezető bankunk kedvező feltételekkel ad hitelt. Kormányzati en-
gedély természetesen szükséges hozzá. A Dohánybolt eladása folyamatban van, a szerződés 
előkészítése folyik. A József Attila utcai ingatlan ügyében levelet kaptunk a tulajdonos elfo-
gadja az 5,7 millió forintos ajánlatunkat. Elkészült a Petőfi utcai szennyvízakna kiváltása, 
javításra került a hivatallal szemközti parkoló és járda. A Bercsényi utcai feljáró és a Faluház 
előtti vízlefolyó is javításra került. Vissza van még a 2 db Dózsa Gy. utcai áteresz javítása. A 
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járda felújítási hitel összege 31 millió forint lesz. Az utcanév táblákat ezután cseréljük, 
javítjuk. Az autópályán lévő tájékoztató tábla ügyében intézkedtünk, visszajelzést várunk. A 
Magyar Közút elkezdi a Kaposvári, Petőfi utca árkolását.    
 
1./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról. 
Előterjesztő: Gulyás Katalin főtanácsos, Lendvai Margit családgondozó, Bodnár Judit 
védőnő   
 
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselő-testület 4 fővel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2017. (IV. 24.) számú határozata 

Átfogó értékelés Kőröshegy Község Önkormányzatának 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kőröshegy Község Önkormányzatá-
nak 2016. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelését 
elfogadja.  
Felelős: dr. Friss Attila jegyző  
Határidő:  2017. május 31.  

 
Ujvári Károly képviselő megérkezik az ülésre, a Képviselő-testület létszáma 5 főre emelke-dik. 
 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 
Marczali Tamás polgármester: A határozataink végrehajtása megtörtént, sőt a játszótér épí-
tése előbb is elkészül. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfeleme-
léssel szavazzon. 
 

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

Kőröshegy Község Képviselő-testületének 
46/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatokról készült beszámoló elfogadásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a 1-43/2017. számú képviselő-testületi határozatok tekinteté-
ben elfogadja, illetve tudomásul veszi.  
Felelős:  Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  Értelem szerint.  

 

3./ Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól. 
Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök  
 
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2017. (IV. 24.) 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 H. B. elnök 
Határidő:  Értelem szerint. 
 

4./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

Dr. Friss Attila jegyző: Az előterjesztés tartalmazza a Kőröshegyi Közös Önkormányzati 
Hivatal és a Balatonendrédi Kirendeltségnek a 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, 
tekintettel arra, hogy egységes közös hivatalról beszélünk. Az előterjesztésben szerepelnek az 
egyes ügyintézők által ellátott feladatok székhely és kirendeltség szerinti bontásban.  
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.   
Felelős:  dr. Friss Attila jegyző  
Határidő: 2017. május 15. 

 
5./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a 
nem lakáscélú helységek bérletéről szóló 3/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A vagyonrendelet mellékletében az egyes vagyonelemek 
funkciója megváltozott, továbbá az elmúlt módosítás óta bekövetkezett vagyonelemek válto-
zását is át kell vezetni a rendeleten. 
 

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

A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotja: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2017. (V. 3.) rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról szóló, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem 
lakáscélú helységek bérletéről szóló 3/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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6./ Döntés a civil szervezetek támogatási kérelméről. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 
Marczali Tamás polgármester: Pályázati forrás teljes egészében felhasználásra került. Aki 
egyetért a 2. számú határozati 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 
49/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a Kőröshegyi Református Egyház „Gaál György” Alapítvány 2017. évi támogatási 
kérelméről 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőröshegyi 
Református Egyház „Gaál György” Alapítvány pályázati igényét a pályázati keretösszeg ki-
merülése miatt nem tudja támogatni. 
Felelős: Marczali Tamás polgármester                                                                                               
Határidő:  Értelem szerint. 

 
 
7./ Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi térítési díj 
átvállalásáról döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 
Marczali Tamás polgármester: Javaslom az előterjesztésben szereplő teljes összeg átválla-
lását. Finanszírozási szempontból a házi segítségnyújtás esetén a legkedvezőbb lehetőség, ha 
továbbra is társulási formában látjuk el. Aki egyetért a teljes összeg átvállalásával, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2017. (IV. 24.) számú határozata 

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi térítési díj 
átvállalásáról döntés 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 2017. évre a házi se-
gítségnyújtás feladatmutató arányos Kőröshegy településre jutó 1.531.000,-Ft, összegű hozzá-
járulás összegét teljes egészében átvállalja, a költségvetés tartalék keretének terhére.   
Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Társulás Elnökét. 
Felelős:  Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  Értelem szerint. 

 
 
8./ 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyúj-
tása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 



6 

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

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a 2017. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi lakossági víz- és csa-
tornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A 
Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének be-
nyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.   
Felelős:  Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  2017. április 27.  

 
9./ Fogorvosi feladat-ellátási szerződés elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a feladat-ellátási szerződés elfogadásával, ké-
rem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2017. (IV. 24.) számú határozata 

Fogorvosi feladat-ellátási szerződés elfogadásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fogorvosi szolgálat működtetésére 
vonatkozó feladat-ellátási szerződést megtárgyalta és elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
Felelős:  Marczali Tamás polgármester 
Határidő: 2017. május 15. 

 
10./ Kőröshegyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának helyette-
sítéséről. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a helyettesítési megállapodás elfogadásával, 
kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

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

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2017. (IV. 24.) számú határozata 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának helyettesítéséről 
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zamárdi Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat és a Kőröshegyi Család és Gyermekjóléti Szolgálat kölcsönös helyettesítésére vo-
natkozó helyettesítési megállapodást megtárgyalta és azt elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.    
Felelős:  Marczali Tamás polgármester 
Határidő: 2017. május 15. 
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11./ Karbantartó, takarító álláshely betöltéséről, döntés bértámogatásra pályázat 
benyújtása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati 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 

54/2017. (IV.24.) határozata  
A közterület-karbantartó álláshely betöltéséről     

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zsugonics Bertalan Kőröshegy, Petőfi 
S. u. 140. szám alatti lakost, határozott időtartamra egy évre, 2017. április 25. napjától 2018. 
április 24. napjáig, közterület-karbantartó munkakörben foglalkoztatja.  
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkaügyi intézkedések megtételé-
ről.   
Felelős:  Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  Azonnal. 

 
Marczali Tamás polgármester: A takarító álláshely betöltése pályázati forrásból történik, 
így saját költségvetésünket kisebb mértékben terheli. Aki egyetért a határozati 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 

55/2017. (IV. 24.) határozata 
Takarító álláshely létesítéséről és bértámogatásra pályázat benyújtásáról     

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre, a munkakör betölté-
sétől számított egy évre egy fő takarító álláshelyet hoz létre. 
Az álláshely betöltéséhez bértámogatást kíván igénybe venni, melynek érdekében a Siófoki 
Járási Hivatalhoz bértámogatás igényléséhez pályázatot nyújt be. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati előírásoknak megfelelő munkavállalóval a 
munkaszerződést kösse meg. A szükséges munkaügyi intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  Értelem szerint.   

 
 

12./ A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről készült beszámoló 
elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 
Marczali Tamás polgármester: Tűzoltóparancsnok Úr felettese útján tájékoztatott, hogy el-
foglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni. Aki egyetért a tűzoltóság beszámolójának el-
fogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2017. (IV. 24.) számú határozata 

A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről készült beszámoló 
elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2016. 
évi tevékenységéről készült beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.   
Felelős:  Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  2017. május 15.  

 
13./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  
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 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2017. (IV. 24.) számú határozata 

a DRV Zrt.  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás 
költségeiről szóló beszámoló elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által megküldött 
2016. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás költségeiről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Marczali Tamás polgármester,   
Határidő:  Értelem szerint. 

 
Ujvári Károly képviselő: A temetőből a hulladékot el kellene szállítani.    
 
Marczali Tamás polgármester: A temetőből a hulladék elszállítása megtörtént. Sőt a lom-
talanítást követően közterületen maradt hulladék elszállításáról is gondoskodtunk.  
 
Marczali Tamás polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a rész-
vételt a nyílt ülést 16:15-kor bezárom. 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 
               Marczali Tamás         dr. Friss Attila 
                  polgármester                                                                          jegyző    




