
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Felvéve:  Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 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, 

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, Bodnár Judit védőnő, Veisz 

Viktória családgondozó, Gulyás Katalin igazgatási ügyintéző és Oláh László tűzoltó alezre-

des. 

 

 

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Kiss István képviselő, Béday Ferenc alpolgár-

mester. 

 

 

N A P I R E N D I  JAVASLAT: 

 
1./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai-

nak ellátásáról. 

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető, Gulyás Katalin főtanácsos, Veisz Viktória csa-

ládgondozó, Bodnár Judit védőnő   

2./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

3./ 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

4./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról.  

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

5./ A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

6./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

 

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívott vendége-

ket és a Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Javaslom 

az 5. napirendi pont tárgyalását az 1. napirendi pont után. Megállapítom, hogy a megvá-

lasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
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A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2018. (IV. 24.) számú határozata 

a napirendről 

1./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai-

nak ellátásáról. 

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető, Gulyás Katalin főtanácsos, Veisz Viktória csa-

ládgondozó, Bodnár Judit védőnő   

2./ A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

3./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

4./ 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

5./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról.  

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

6./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

Felelős: Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 

 

1./ Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatainak ellátásáról. 
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető, Gulyás Katalin főtanácsos, Veisz Viktória 

családgondozó, Bodnár Judit védőnő   

 

Poór Gyula képviselő: Szeretném megköszönni a gyermekvédelem területén dolgozók egész 

éves munkáját.  

 

Marczali Tamás polgármester: Köszönöm szépen a gyermekvédelmi területen dolgozók és 

a Humán Bizottság összehangolt, eredményes munkáját. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2018. (IV. 24.) számú határozata 

Átfogó értékelés Kőröshegy Község Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kőröshegy Község Önkormányzatá-

nak 2017. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelését 

elfogadja.  

Felelős: dr. Friss Attila jegyző  

Határidő:  2018. május 31.  

 

2./ A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről készült beszámoló 

elfogadása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
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Oláh László tűzoltó alezredes: A beszámolóban Kekecs Richárd parancsnok Úr részletesen 

mindent leírt. Kőröshegy esetében 2017 egy nyugalmas év volt, csak 14 tűzeset történt. A 

település főutcáján 1, a völgyhídon négy közlekedési baleset történt. A Kossuth utcában egy 

családi ház tetőtere égett le és a Gyár utcában volt egy tűzeset. A többi tűzeset szabadtéri volt. 

Kőröshegyen is megalakult az önkéntes települési mentőszervezet, köszönet érte polgármes-

ter Úrnak és Poór Gyula Úrnak. A mentőszervezet pályázata felterjesztésre került.  

 

Marczali Tamás polgármester: Tűzoltóparancsnok Úr beszámolóját köszönjük. Aki egyet-

ért a tűzoltóság beszámolójának 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 

53/2018. (IV. 24.) számú határozata 

A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről készült beszámoló 

elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2017. 

évi tevékenységéről készült beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.   

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  2018. május 15.  

 

3./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-

gatására. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

 

Marczali Tamás polgármester: A pályázatban több célterület szerepel, mi a C) pontban sze-

replő járdafelújításra tudunk pályázni. Az előterjesztés kiküldésre került, szerepel benne mely 

utcákban kellene járdát építeni, és amelyeket a kerékpárutas pályázat nem érint. Pár szó a fo-

lyamatban lévő pályázatokról. A hivatal felújítása jól halad, kb. két hét múlva költözhet a hi-

vatal a földszintre. Utána az emelet következik és közben a tetőfelújítása is zajlik. Az orvosi 

rendelő esetében az új közbeszerzési eljárást indítjuk el. Az óvoda esetében ma küldtem el a 

záródokumentumokat a közbeszerző cégnek. A TOP-os pályázatokkal kapcsolatban aggasztó 

hír, hogy több tételt nem lehet a pályázati forrásból elszámolni. A Faluházas közbeszerzési el-

járást még nem írjuk ki, áttekintjük a műszaki tartalmat és lehet, hogy változtatunk rajta.  

El kellene dönteni, hogy melyik utcák járdaépítésére adjuk be a pályázatot.  

 

Ujvári Károly képviselő: A csapadékvíz elvezetés miatt célszerű lenne a Kaposvári utcát 

megépíteni. 

 

Poór Gyula képviselő: Szerintem azt nézzük melyik utca forgalmasabb és melyikben nincs 

még járda.  

 

Marczali Tamás polgármester: A lakosság meg úgy gondolkodik, hogy a mi utcánkban 

még nem csináltak semmit. Meg csak a központot fejlesztik a település végei mindig kima-

radnak a fejlesztésekből. A Széchenyi, József Attila és Bercsényi utcákban még nem fejlesz-

tettünk semmit ebben a ciklusban.  

A kerékpárutas pályázat által érintett területeket most nem fejleszteném. 

 

Kovács József Róbertné alpolgármester: A Bercsényi és a Széchenyi a legforgalmasabb. 
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Ujvári Károly képviselő: Ha több utcát akarunk választani, akkor kisebb utcákban építsünk 

járdát.   

 

Böröcz József képviselő: Javaslom a Bercsényi utcát, mert ott még semmit nem építettünk.  

 

Marczali Tamás polgármester: Akkor a véleményeket megismerve javaslom a Bercsényi 

utca nyugati oldalának, a József Attila utca nyugati oldalának, valamint a Borkút utca déli ol-

dalának a Petőfi S. utcától a Gaál Gy. utcáig terjedő szakaszaira, járdaépítési pályázat benyúj-

tását. 

Aki egyetért az ismertetett javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a követ-

kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2018. (IV. 24.) számú határozata  

Járdák felújítása Kőröshegy községben pályázat benyújtásáról 

 

1. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a Magyarország 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont-

ja alapján kiírt, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

2. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázattal megvalósuló beruházás 

alapadatait az alábbiakban határozza meg: 

- A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: 

„Járdák felújítása Kőröshegy községben.” 

  

- A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címe: 8617 Kőröshegy,  

* József A. utca Ny-i oldala,  

* Bercsényi utca NY-i oldala, valamint a  

* Borkút utca D-i oldala: a Petőfi S. és Borkút utca kereszteződésétől a Borkút utca és Gaál 

utca kereszteződéséig. 

 

- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 310/1, 673, 696 és 794 hrsz. 

- A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyező-

en: 17.914.217,-Ft. 

- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható (elszámolható költségét) a tá-

mogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 15.000.000,-Ft. 

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és for-

rása a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: A teljes beru-

házási összeg minimum 15 %-a, jelen esetben 2.914.217,-Ft, melyet saját forrás jogcímén, az 

önkormányzat költségvetésének terhére biztosítja.    

- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kére-

lemben foglaltakkal megegyezően: 15.000.000,-Ft.  

Egyben a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt 

aláírja. 

 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző 

Határidő:  Értelem szerint. 
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4./ 2018. 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. 

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2018. (IV. 24.) számú határozata 

a 2018. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról 
 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. 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 benyúj-

tására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.   
 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  2018. május 7.  

 

5./ Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

 

Dr. Friss Attila jegyző: Az előterjesztés tartalmazza a Kőröshegyi Közös Önkormányzati 

Hivatal és a Balatonendrédi Kirendeltségnek a 2017. 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 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2018. (IV. 24.) számú határozata 

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.   
 

Felelős:  dr. Friss Attila jegyző  

Határidő: 2017. május 15. 

 

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

 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz elszállítási költségeiről küldött beszámoló 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 

57/2018. (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 

2017. évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás költségeiről szóló 

beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Marczali Tamás polgármester,   

Határidő:  Értelem szerint. 

 

Marczali Tamás polgármester: Szántódon van egy fél ingatlanunk. Az értékbecslését elké-

szíttettük. A társtulajdonossal egyeztettünk, ő is értékesíteni kívánja. Javaslom, hogy értékesí-

tésre hirdessük meg a Szántód 1280 hrsz. alatti ingatlant.  

 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2018. (IV. 24.) számú határozata 

a Szántód, 1280 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről   

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szántód, 

1280 hrsz. alatt lévő lakóházban lévő ½ tulajdonrészét értékesíteni kívánja. A Képviselő-

testület a fenti forgalomképes ingatlanrész értékbecslésben meghatározott, ½ tulajdonrészre 

vonatkozó 6 millió forint vételárért eladásra meghirdeti.   

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ingatlanrészre vonatkozó érté-

kesítési pályázat kiírásáról.  
 

Felelős: dr. Friss Attila jegyző 

Határidő:  2018. július 31. a pályázat kiírására 

 

Marczali Tamás polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy György 

Györgyné önkormányzati bérlakásba történő elhelyezését kéri. Nincs értesülésünk arról, hogy 

bármelyik bérlő kezdeményezni akarja a bérleti jogviszonya megszüntetését.  

Javaslom a Képviselő-testületnek, döntsünk arról, hogy a Kőröshegy, Széchenyi u. 33. szám 

alatti önkormányzati bérlakásokba, a lakások üresedése esetén az önkormányzat nem kíván új 

bérlőt kijelölni. Az önkormányzat a fenti ingatlanokat kiürülés után értékesíteni kívánja.  

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 

59/2018. (IV. 24.) számú határozata 

a Kőröshegy, Széchenyi u. 33. szám alatti lakosok értékesítéséről  

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

álló Kőröshegy, Széchenyi u. 33. szám alatti önkormányzati bérlakásokba, a lakások ürese-

dése esetén nem kíván új bérlőt kijelölni. Az önkormányzat a fenti ingatlanokat kiürülés után 

értékesíteni kívánja.  
 

Felelős: Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint 
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Marczali Tamás polgármester: A balatonendrédi falunapra főzőcsapatot kell kiállítani, 

amely május 5. napján kerül megrendezésre. E napon délután lesz a 25 éves Kőröshegyi 

Dalkör jubileumi műsora is. 

 

Böröcz József képviselő: Megpróbálok Ujvári képviselő Úrral csapatot szervezni. 

 

Ujvári Károly képviselő: Az emlékmű felújítása ügyében történt valami?  

 

Kovács Klára képviselő: Az Orbán napi borverseny 2018. május 18-19. napján kerül meg-

rendezésre, mindenkit szeretettel várunk.  

 

Marczali Tamás polgármester: A kereszt felújítása megkezdődött, az emlékmű ügyében 

még nem találtunk vállalkozást az áttervezésre. A közterületek kaszálásával el vagyunk ma-

radva. Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt a nyílt ülést 16:00-kor 

bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

               Marczali Tamás         dr. Friss Attila 

                  polgármester                                                                          jegyző    
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