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J E G Y Z Ő K Ö N Y V   
 

 

Felvéve:  Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2018. február 12-én 

17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. 

 

A közmeghallgatás helye: Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1., Faluház. 

 

Jelen vannak:  Marczali Tamás polgármester, 

                         Kovács József Róbertné alpolgármester, 

Kovács Klára képviselő, 

Poór Gyula képviselő. 

 

Meghívottak:  Dr. Friss Attila jegyző, 

   A község lakossága részéről 17 fő. 

 

A közmeghallgatásról távolmaradt: Böröcz József képviselő, Kiss István képviselő, Újvári 

Károly képviselő, Béday Ferenc külsős alpolgármester. 

 

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 2018. évi közmeghallgatá-

son megjelent lakosokat, a Képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit. Megállapítom, hogy a 

megválasztott 7 fő képviselőből 4 fő jelen van, a testület határozatképes.  

Ismertetem a napirendi pontokat. 

 

N a p i ren d :  

 

1./ Beszámoló Kőröshegy Község Önkormányzatának 2017. évben végzett gazdálkodásáról, 

2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervéről, 

3./ Hozzászólások, javaslatok. 

 

1-2./ Beszámoló Kőröshegy Község Önkormányzatának 2017. évben végzett gazdálko-

dásáról, valamint tájékoztató az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervéről. 
Előadó: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: A 2017. évi gazdálkodással és a 2018. évi költségvetési tervezés-

sel kapcsolatosan pár dolgot kiemelnék. A tavalyi tervezésnél kb. 309 millió forint bevétellel szá-

moltunk, ez év végére 383 millió forintra duzzadt. 2017. évben kb. 309 millió forint kiadással ter-

veztünk, ez év végére kb. 226 millió forint környékén alakult. A bevételi és kiadásai összegek kö-

zött a pályázati források kiutalása miatt ekkora a különbség. Idén viszont jóval több lesz a kiadás.  

 

Marczali Tamás polgármester ismerteti a bevételi és kiadási táblázatban szereplő adatokat, vala-

mint az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi felújítási kiadásait. 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Marczali Tamás polgármester ismerteti a 2017. évi fejlesztési célú kiadásait.  

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Marczali Tamás polgármester: A 2018. évi költségvetésről pár dolgot kiemelnék. Egyrészt a kia-

dási főösszeg a 2017. évi 405 millió forint összegről idén 556 millió forint összegre emelkedik. A 

bevételi főösszeg szintén 556 millió forint mivel a költségvetésnek egyensúlyba kell lenni, hiányt 

nem lehet tervezni. A következő táblázatokból látszik felújítási és fejlesztési előirányzatok összege 

célonként. Ez több mint 300 millió forint. 
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Marczali Tamás polgármester ismerteti, az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi fejlesz-

tési és felújítási előirányzatait.     

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Marczali Tamás polgármester: A következő táblázat a pályázatokat tartalmazza.  

Marczali Tamás polgármester ismerteti a 2016-2017. évben benyújtott pályázatokat.  

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Marczali Tamás polgármester: Amit kiemelnék, hogy a közös önkormányzati hivatal felújítása 

megkezdődött. Jelenleg a földszint felújítása zajlik. A felújítás után a funkciók olyan szinten vál-

toznak meg, hogy az irodák a földszintre kerülnek és az ügyfélfogadás itt történik, az időskorú la-

kosság örömére. Az óvoda felújítása szeptember 15-ig, a rendelő és a Faluház felújítása várhatóan 

2018. október 31-ig fejeződik be. Sportpark pályázatról eredmény még nincs és a kerékpárutas pá-

lyázat is elbírálásra vár. Egy pályázat volt, amit nem nyertünk meg. Ezt egy mezőgazdásági gépbe-

szerzésre adtuk be. Az ASP pályázaton elnyert pénzből - a központi alkalmazások (szoftverek) be-

vezetése miatt - az informatikai rendszert körszerűsítettük komplexen. A ravatalozó felújítására 1,6 

millió forintot nyertünk.  

A Történeti Park Alapítvány az alsó iskola felújítására közel 50 millió forint támogatást nyert el, ez 

az épület is kizárólagos önkormányzati tulajdoban van.  

 

Marczali Tamás polgármester: A következő táblázat az önerős beruházásainak mutatja be. 

Marczali Tamás polgármester ismerteti a 2017. évben elkezdett és befejezett önerős beruházásokat.  

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)  

 

Marczali Tamás polgármester: A járdafelújítás várhatóan május hónap végére elkészül. A 

Képviselő-testület célja, hogy minden utcában egy oldalon kerüljön kialakításra szilárd burkolatú 

járda. Ha a kerékpárutas pályázat nyer, akkor csak a József Attila utca, Bercsényi utca, Széchenyi 

utca marad vissza. A 2017. évben ingatlan eladásra és vételre is sor került. Eladtuk a Kőröshegy, 

Petőfi u. 79. szám alatti üzlethelységet és megvettünk a József Attila u. 2. szám alatti lakóházat. A 

településközpont rendezését követően a két József Attila utcai ingatlanon parkoló kerül kialakításra 

és a Faluház előtti balesetveszélyes parkolót megszüntetjük. Remélem erre is találunk pályázati for-

rást.  

 

3./ Észrevételek, hozzászólások, javaslatok. 
 

Marczali Tamás polgármester: Megkérdezem van-e hozzászólás, észrevétel? 

Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt és a közmeghallgatást 17:50 órakor bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Marczali Tamás                     Dr. Friss Attila  

 polgármester                    jegyző     
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