JEGYZŐKÖNYV
Felvéve:

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január
22. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

Az ülés helye:

Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői tárgyalója.

Jelen vannak:

Marczali Tamás polgármester,
Kovács József Róbertné alpolgármester,
Böröcz József képviselő,
Kiss István képviselő,
Kovács Klára képviselő,
Poór Gyula képviselő.

Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi
Gábor pénzügyi tanácsos.
Az ülésről távolmaradt: Ujvári Károly 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./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Poór Gyula HB. elnök
3./ 2018. évi teljesítményértékelési célok meghatározása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
4./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. forduló.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
5./ A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (III. 2.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
6./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
7./ Az iskolai körzethatár tervezet véleményezése.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
8./ Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, projektmenedzseri feladatokra vonatkozó
megbízási szerződések módosítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
9./ Önkormányzati beruházások (Közös Hivatal felújítása, járdafelújítás) műszaki ellenőri feladatainak ellátására megbízási szerződés megkötése.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
10./ Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítás tárgyában közbeszerzési eljárás
megindítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
11./ A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
12./ 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. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Napirend
előtt tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2018. január 8. napján megkezdődött a járdafelújítás és a hivatal építésének felújítása is. A járda felújítás határideje május 31. a hivatal
felújításé 2019. április 30. napja. A Borkút utca és a Kossuth utca felső szakasz felújítása már
folyamatban van. A hivatal földszinti részén a bontás elkészült, a falazások is a végéhez értek.
Most a gépészeti felújítások zajlanak, a nyílászárók kb. 1,5 hét múlva érkeznek.
Az irodákban és a folyosón vinyl burkolat kerül kiépítésre. A bejárati ajtó megmarad, felújításra kerül. Az orvosi rendelő felújításának közbeszerzését már készítjük elő. Az óvoda közbeszerzése is folyamatban van. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom. Aki egyetért a kiküldött napirendi javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (I. 22.) számú határozata
a napirendről
1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámoló.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
2./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Poór Gyula HB. elnök
3./ 2018. évi teljesítményértékelési célok meghatározása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
4./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. forduló.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
5./ A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (III. 2.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
6./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
7./ Az iskolai körzethatár tervezet véleményezése.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
8./ Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, projektmenedzseri feladatokra vonatkozó
megbízási szerződések módosítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
9./ Önkormányzati beruházások (Közös Hivatal felújítása, járdafelújítás) műszaki ellenőri feladatainak ellátására megbízási szerződés megkötése.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
10./ Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítás tárgyában közbeszerzési eljárás
megindítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
11./ A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
12./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
Értelem szerint.

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámoló.
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Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
Marczali Tamás polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a 2017. szeptember, október,
november, december havi üléseken hozott döntések végrehajtásáról szóló beszámolót. Aki
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (I. 22.) számú határozata
a lejárt határidejű határozatokról készült beszámoló elfogadásáról
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 109-183/2017. számú képviselő-testületi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
Értelem szerint.

2./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról.
Előterjesztő: Poór Gyula HB. elnök
Poór Gyula HB elnök: Minden hónapban megtartottuk az ülésünket, a kérelmeket elbíráltuk
és a költségvetési keretünket sem léptük túl.
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (I. 22.) 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.

3./ 2018. évi teljesítményértékelési célok meghatározása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
Marczali Tamás polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a közös hivatal elé tűzött 2018.
évi célokat. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (I. 22.) számú határozata
a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőképpen határozza meg
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesítménykövetelmények alapját képező céljait.
Általános feladatok:
Az ötéves gazdasági program éves feladatainak teljesítése;
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A hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő ASP iktatási rendszer bevezetése, alkalmazása;
Az elektronikus ügyintézés bevezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, alkalmazása;
Az elnyert pályázatok megvalósításában való közreműködés.
A testület munkáját segítve:
A képviselő-testület munkatervéhez igazodva, a testületi döntést igénylő ügyek megfelelő
időben történő előkészítése, hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint célszerűségi és
gazdaságossági szempontokat figyelembe véve;
A képviselő-testület döntéseinek határidőben történő maradéktalan végrehajtása;
Az önkormányzati fejlesztési célkitűzések megvalósításának előkészítése, koordinálása és
végrehajtása.
A hatósági munka területén:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályainak elsajátítása, és alkalmazása;
Az új adóigazgatási eljárási és anyagi jogszabályok elsajátítása és megismerése;
A bevezetésre kerülő és bevezetett ASP szakrendszerek (hagyaték, kereskedelem) alkalmazása;
Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása, a folyamatosan változó jogszabályok figyelemmel kísérése és alkalmazása;
Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés.
A gazdálkodással, adózással kapcsolatban:
Az új adóigazgatási eljárási és anyagi jogszabályok elsajátítása és megismerése;
A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése;
A képviselő-testület tájékoztatása a gazdálkodás adatairól;
A kintlévőségek behajtása érdekében szükséges intézkedés megtétele, az adótartozások mértékének csökkentése;
Az adót nem fizető adóalanyok felkutatása;
Az adatszolgáltatások határidőben történő pontos teljesítése;
Az ASP szakrendszerek (gazdálkodás, adó) alkalmazása.
Aktuális feladatok:
A 2018. évi országgyűlési választások lebonyolítása
Felelős:
dr. Friss Attila jegyző
Határidő:
Értelem szerint.

4./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. forduló.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
Marczali Tamás polgármester: Ez az első fordulós költségvetési rendelet-tervezet. A költségvetési évet 560 milliós főösszeggel kezdjük meg. Az intézményeket hivatal, óvoda működtetnünk kell, a szociális egészségügyi feladatokat szintén el kell látnunk. A beruházások
miatt a tartalékaink csökkennek. A beruházások esetén is folyamatosan el kell látni a feladatokat (hivatal, orvosi rendelő).
Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: Ezek még csak tervszámok, a beruházások miatt ezen
összegek még változhatnak. Az elnyert és benyújtott pályázatokon kívül a költségvetés további beruházásokat nem enged meg. Egy-két tavalyi célkitűzés nem fog megvalósulni - pl. játszótér árnyékolása - forrás hiányában.
Marczali Tamás polgármester: Aki a 2018. évi költségvetést tovább tárgyalásra alkalmas4

nak tartja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (I. 22.) számú határozata
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetéről
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2018.
évi költségvetéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta:
A költségvetés tervezetét továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Felhívja a tisztségviselők figyelmét a költségvetési rendelet időben történő szakszerű kidolgozására.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző
Határidő:
2018. február 28.

5./ A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
Marczali Tamás polgármester: A időközbeni változások átvezetése történt meg, mivel új
közszolgáltató alakult a 3 meglévő közszolgáltatóból. 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
1/2018. (I. 24.)
rendelete
A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (III. 2.)
önkormányzati rendelet módosítása
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

6./ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása.
dr. Friss Attila jegyző: Egyrészt az eljárási törvény változása, másrészt a szociális étkezés
díjának meghatározása indokolta a rendelet módosítását.
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
2/2018. (I. 24.)
rendelete
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.
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7./ Az iskolai körzethatár tervezet véleményezése.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
Marczali Tamás polgármester: Az idei évben is javaslatot kell tenni az iskolai körzethatárokról. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (I. 22.) számú határozata
felvételi körzethatár tervezethez vélemény
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatala által megküldött általános iskola körzethatár tervezetben foglalt kőröshegyi beiskolázandó gyermekek felvételi körzetével egyetért.
Felelős:
Határidő:

Marczali Tamás polgármester
2018. február 15.

8./ Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó, projektmenedzseri feladatokra
vonatkozó megbízási szerződések módosítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
Marczali Tamás polgármester: A legutóbbi ülésen hoztunk három határozatot a projektmenedzseri feladatok ellátásáról. A járulékok változása miatt szükséges módosítani a megbízási
szerződéseket.
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő megbízási szerződés módosítással, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (I. 22.) számú határozata
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai
korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 (2. célterület) pályázat esetében a projektmenedzsmenti
és kapcsolattartási feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosításáról
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai korszerűsítése
VP-6-7.4.1.1-16 (2. célterület) pályázat esetében a projektmenedzsmenti feladatok teljeskörű
ellátására kötött megbízási szerződés 3. pontját az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja:
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződés alapján,
2017.07.14-2019.04.30-ig, 1.387.526,-Ft és járulékai összegért megbízza Herold Marianna
Stefánia 8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5. szám alatti lakost.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Marczali Tamás polgármester
2018. február 15.
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A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (I. 22.) számú határozata
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, és családbarát fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1 pályázat esetében a projektmenedzsmenti és kapcsolattartási
feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosításáról
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, és családbarát fejlesztése
TOP-1.4.1-15-SO1 pályázat esetében a projektmenedzsmenti feladatok teljeskörű ellátására
kötött megbízási szerződés 3. pontját az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja:
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződés alapján,
2017.10.01-2018.06.15-ig, 1.279.999,-Ft és járulékai összegért megbízza Herold Marianna
Stefánia 8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5. szám alatti lakost.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Marczali Tamás polgármester
2018. február 15.

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (I. 22.) számú határozata
Kőröshegy község egészségügy alapellátó-rendszerének komplex infrastrukturális
fejlesztése TOP-4.1.1-15-SO1 pályázat esetében a projektmenedzsmenti és
kapcsolattartási feladatok ellátására vonatkozó megbízásról
Kőröshegy község egészségügy alapellátó-rendszerének komplex infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.1.1-15-SO1 pályázat esetében a projektmenedzsmenti feladatok teljeskörű ellátására
kötött megbízási szerződés 3. pontját az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja:
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződés alapján,
2017.11.01-2018.10.31-ig, 1.262.472,-Ft és járulékai összegért megbízza Herold Marianna
Stefánia 8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5. szám alatti lakost.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Marczali Tamás polgármester
2018. február 15.

Marczali Tamás polgármester: A Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése pályázat esetében is szükséges a projektmenedzsmenti és kapcsolattartási feladatokra megbízási
szerződés megkötése.
Javaslom, hogy a feladattal Herold Marianna Stefánia 8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.
szám alatti lakost bízzuk meg az előterjesztésben foglalt megbízási szerződésben foglalt tartalommal.
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő megbízási szerződés elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (I. 22.) számú határozata
Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-SO1 pályázat
esetében a projektmenedzsmenti és kapcsolattartási feladatok ellátására vonatkozó
megbízásról
Kőröshegyi Faluház épület energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-SO1 pályázat esetében a
projektmenedzsmenti feladatok teljeskörű ellátására Kőröshegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízási szerződés alapján, 2018.01.01-2018.10.31-ig, 1.771.404,-Ft és
járulékai összegért megbízza Herold Marianna Stefánia 8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.
szám alatti lakost.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Marczali Tamás polgármester
2018. február 15.

9./ Önkormányzati beruházások (Közös Hivatal felújítása, járdafelújítás) műszaki ellenőri feladatainak ellátására megbízási szerződés megkötése.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
Marczali Tamás polgármester: A közös hivatal és járdafelújítás esetében a beruházás megfelelő színvonalon történő elkészítése és a jogszabályi előírások miatt, szükséges műszaki ellenőr megbízása. Mindkét beruházás esetében három – három ajánlatot kértünk.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy mindkét beruházás esetében az alacsonyabb árajánlatot adó PROBIZ’ 11 Kft. ajánlatát válasszuk és velük kössünk megbízási szerződést a műszaki ellenőri feladatok ellátására.
Aki fenti javaslatokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (I. 22.) számú határozata
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai
korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 (2. célterület) pályázat esetében a műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozó megbízásról
Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása és energetikai korszerűsítése
VP-6-7.4.1.1-16 (2. célterület) pályázat esetében a műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátására Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződés alapján bruttó 657.860,-Ft, összegért megbízza PROBIZ’ 11 Kft. (műszaki ellenőr: Ratku Mihály)
8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5. szám alatti társaságot.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Marczali Tamás polgármester
2018. február 15.
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A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2018. (I. 22.) számú határozata
Járdafelújítás Kőröshegyen beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó
megbízásról
Kőröshegy, Dózsa György utca 424, 449, 450, 451, 486 hrsz-ú, Kossuth Lajos utca 606,
662/2 hrsz-ú, Borkút utca 794, 874 hrsz-ú ingatlanokon található járdák felújítása vonatkozásában a műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátására Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződés alapján bruttó 400.000,-Ft, összegért megbízza
PROBIZ’ 11 Kft. (műszaki ellenőr: Ratku Mihály) 8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5. szám
alatti társaságot.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
2018. február 15.

10./ Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítás tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
Marczali Tamás polgármester: A közbeszerzési eljárás során meg kell választani a bíráló bizottság tagjait, akik csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek lehetnek. Javaslom a
következő személyek megválasztását:
Dr. Nyiri Csaba Nyiri Ügyvédi Iroda 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. 4/1. (közbeszerzési,
jogi szakértelem, közbeszerzési szaktanácsadó), ők végzik a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
Bánhidi Gábor 8640 Balatonboglár, Dobó I. u. 27. (gazdasági, pénzügyi szakértelem, közgazdász),
Antal Anita 8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u. 4. (műszaki szakértelem, mérnöktanár, építészmérnök).
Aki egyetért a javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (I. 22.) számú határozata
Járdafelújítás Kőröshegyen című közbeszerzési eljárás esetében a bíráló bizottság
tagjainak megválasztásáról
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Járdafelújítás Kőröshegyen című közbeszerzési eljárás során a bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Dr. Nyiri Csaba Nyiri Ügyvédi Iroda 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. 4/1. (közbeszerzési, jogi szakértelem, közbeszerzési szaktanácsadó),
Bánhidi Gábor 8640 Balatonboglár, Dobó I. u. 27. (gazdasági szakértelem, közgazdász),
Antal Anita 8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi u. 4. (műszaki szakértelem, mérnöktanár, építészmérnök).
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
Értelem szerint.
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Marczali Tamás polgármester: Javaslom azon vállalkozások meghívását a közbeszerzésre,
akik a Közös Hivatal felújításánál is meghívásra kerültek, név szerint az alábbiak:
1./ Kezola Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/b.),
2./ Balaton Ferien Center (8617 Kőröshegy, Szántódi u. 013 hrsz.),
3./ Balatonút Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka Gy. u. 33.),
4./ Ramiép Invest Kft. (8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.),
5./ Balaton Thermo-Tech Bt. (8617 Kőröshegy, Széchenyi u. 30.),
6./ Brács-Kő Kft. (8600 Siófok, Vörösmarty u. 55.),
7./ Stehle-Bau Kft. (8697 Öreglak, Park u. 36.).
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért az előbbiekben említett 7 vállalkozás
meghívásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2018. (I. 22.) számú határozata
Kőröshegy Község Önkormányzata által tervezett TOP-1.4.1-15-SO1 azonosító jelű,
Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, és családbarát fejlesztése
beruházáshoz kapcsolódó munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatkérésről
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőröshegyi
Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, és családbarát fejlesztése munkáira a következő vállalkozásokat ajánlatadás benyújtására kéri fel:
1./ Kezola Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/b.),
2./ Balaton Ferien Center (8617 Kőröshegy, Szántódi u. 013 hrsz.),
3./ Balatonút Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka Gy. u. 33.),
4./ Ramiép Invest Kft. (8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.),
5./ Balaton Thermo-Tech Bt. (8617 Kőröshegy, Széchenyi u. 30.),
6./ Brács-Kő Kft. (8600 Siófok, Vörösmarty u. 55.),
7./ Stehle-Bau Kft. (8697 Öreglak, Park u. 36.).
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
Értelem szerint.

11./ A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért az előterjesztésbe lévő 2018. évi közbeszerzési
terv elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018. (I. 22.) számú határozata
a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A tervet év közben
módosítani lehet.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
2018. március 31.
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12./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
Marczali Tamás polgármester: A hatályos jogszabályok alapján a polgármester szabadságolási ütemtervéről a Képviselő-testületnek kell dönteni. Aki egyetért a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (I. 22.) számú határozata
A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését.
Felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
Értelem szerint.
Marczali Tamás polgármester: A Belügyminisztérium az önkormányzat számlájára küldte
meg a közbiztonság javítására elnyert 500.000,-Ft összegű támogatást, melyet a Kőröshegyi
Polgárőr Egyesület részére kell átutalnunk. Aki egyetért a fenti javaslat elfogadásával, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2018. (I. 22.) számú határozata
a Polgárőr Egyesület részére helyi közbiztonság javítására támogatás átadásáról
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat által, helyi közbiztonság javítására elnyert 500.000,- Ft összegű támogatást a Belügyminisztérium által készített támogatói okiratnak megfelelően átadja a Kőröshegy Polgárőr Egyesület részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
2018. február 28.
Böröcz József képviselő: Készülünk már a februári böllérfesztiválra, tombola felajánlásokat
örömmel fogadunk.
Poór Gyula képviselő: A Somogy Megyei Polgárőrszövetség 2018. február 24. napján településünkön, a Faluházban tartja a közgyűlését.
Marczali Tamás polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt a nyílt ülést 15:40-kor bezárom.
k.m.f.
Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző
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