
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Felvéve:  Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 

28. 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, 

Kiss István képviselő, 

Poór Gyula képviselő. 
 

Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi 

Gábor pénzügyi főtanácsos, Pápa Gáborné intézményvezető. 
 

A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Ujvári Károly képviselő, Béday Ferenc alpol-

gármester. 
 

N A P I R E N D I  JAVASLAT: 
 

1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2018/2019. nevelési évben indítható 

csoportjai számának meghatározása. 

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető 

2./ Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

3./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök 

4./ Beszámoló a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

5./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, a zárszámadási rendelet elfoga-

dása.   

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester   

6./ Összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításairól.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

7./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

8./ Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

9./ A közterületek elnevezésének rendjéről, valamint a házszám megállapítás helyi szabályai-

ról szóló 14/2013. (XII. 3.) rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

10./ Borkúti Lovasklub Bt. települési zöldterületek gondozására benyújtott árajánlatáról dön-

tés. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

11./ A Kötcse-Szólád Hegyközség fakitermeléssel, bozótirtással kapcsolatos kérelme. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

12./ Kőröshegyi önkormányzati fenntartású utak kátyúzására, karbantartására érkezett ára-

jánlatról döntés.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

13./ A külterületi hulladék gyűjtésével, szállítással kapcsolatos bejelentés megtárgyalása. 
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Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

14./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, fejlesztése beruházás mű-

szaki ellenőri feladatainak ellátására érkezett ajánlatokról döntés. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

15./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm intézményvezető Asz-

szonyt és a Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Meg-

állapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az 

ülést megnyitom. Aki egyetért a módosítással a kiküldött napirendi 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 

60/2018. (V. 28.) számú határozata 

a napirendről 

1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2018/2019. nevelési évben indítható 

csoportjai számának meghatározása. 

Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető 

2./ Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

3./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Poór Gyula HB elnök 

4./ Beszámoló a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

5./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, a zárszámadási rendelet elfoga-

dása.   

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester   

6./ Összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításairól.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  

7./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

8./ Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

9./ A közterületek elnevezésének rendjéről, valamint a házszám megállapítás helyi szabályai-

ról szóló 14/2013. (XII. 3.) rendelet módosítása. 

Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

10./ Borkúti Lovasklub Bt. települési zöldterületek gondozására benyújtott árajánlatáról dön-

tés. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

11./ A Kötcse-Szólád Hegyközség fakitermeléssel, bozótirtással kapcsolatos kérelme. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

12./ Kőröshegyi önkormányzati fenntartású utak kátyúzására, karbantartására érkezett áraján-

latról döntés.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

13./ A külterületi hulladék gyűjtésével, szállítással kapcsolatos bejelentés megtárgyalása. 

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

14./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, fejlesztése beruházás mű-

szaki ellenőri feladatainak ellátására érkezett ajánlatokról döntés. 
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Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

15./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  

Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

Felelős: Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 
 

1./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2018/2019. nevelési évben 

indítható csoportjai számának meghatározása. 
Előterjesztő: Pápa Gáborné intézményvezető 
 

Marczali Tamás polgármester: Az előterjesztés alapján ősztől 51 gyermek jár az óvodába 

és védőnő előrejelzése alapján a létszámban a következő években emelkedés várható. 
 

Pápa Gáborné óvodavezető: Év közben folyamatosan történik a beiratkozás és a csoportok 

főleg a kiscsoport létszáma év közben folyamatosan emelkedik.   
 

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: Az 51 fős gyermeklétszámtól a finanszírozás előrelátha-

tólag tartható. 
 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

61/2018. (V. 28.) számú határozata 

a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2018/2019-as nevelési évben indítható 

csoportjai számának meghatározásáról  

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti 

Modellóvodában a 2018/2019-es nevelési évben 3 óvodai csoport szervezését engedélyezi.  

A feladat ellátásához 5 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő 

konyhai dolgozó álláshelyet engedélyez. 

Felelős:  Pápa Gáborné óvodavezető, dr. Friss Attila jegyző 

Határidő:  2018. június 15. 
 

2./ Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kéz-

felemeléssel szavazzon. 
 

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

kező határozatot hozza: 

Kőröshegy Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

62/2018. (V. 28.) határozata 

a lejárt határidejű határozatokról készült beszámoló elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést a 39-59/2018. számú képviselő-testületi határozatok tekinteté-

ben elfogadja, illetve tudomásul veszi. 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint.  
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3./ 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 

63/2018. (V. 28.) 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. 

 

4./ Beszámoló a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodá-

sáról. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 

64/2018. (V. 28.) számú határozata 

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítéséről 

szóló beszámolójáról  

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegyi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi költségvetésének gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a vitában elhangzot-

takkal együtt elfogadja, illetőleg tudomásul veszi.                                                   

Felelős: dr. Friss Attila jegyző                                                                                               

Határidő:  Értelem szerint, folyamatos. 

 

5./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, a zárszámadási rende-

let elfogadása.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester   

 

Marczali Tamás polgármester: A pályázatokon sok pénzt nyertünk, azonban ezek jelentős 

részét még nem használtuk fel. A pályázatok kifutása után igazodik ki majd, hogy ténylege-

sen, hogy állunk. A pályázatokról annyit, hogy jövő héten indul a járdaépítés műszaki átadá-

sa. Jövő hónapban az E-on szakemberei jönnek a faluközpontba az elektromos hálózatot át-

építeni. A közbeszerzési törvény változott, ezért az ajánlattevőknek regisztrációs kötelezettsé-

gük keletkezett. A Faluház pályázat műszaki tartalmában kisebb változtatások lesznek. A hi-

vatal felújítása során a támogatás intenzitását növelték, így 5 millió forinttal nőtt a támogatás 

összege. A rendelő beruházásra még tartalékolnunk kell. Aki egyetért a gazdálkodásról szóló 

beszámoló elfogadásával és a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel sza-

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

következő rendeletet alkotja: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2018. (V. 30.) rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásról és a pénzmaradvány 

jóváhagyásáról. 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 

6./ Összefoglaló jelentés a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításairól. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A belső ellenőrzésben tett javaslatok egy része már mó-

dosításra került, a másik része folyamatos teljesítést igényel.  
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a belső ellenőrzésről készült jelentés elfogadá-

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 

65/2018. (V. 28.) számú határozata 

Az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzéséről készült jelentés elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső 

ellenőrzéséről készült jelentést megtárgyalta, s azt elfogadja. Felkéri a hivatalt gondoskodjon 

intézkedési terv készítéséről a következő ülésre.  

Felelős:  Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző 

Határidő:  Értelem szerint. 
 

7./ A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módo-

sítása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A módosítás oka egyrészt a választási költségekkel kap-

csolatos, másrészt a hivatal átépítésével kapcsolatban felmerült egyéb költségek.  
 

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 

66/2018. (V. 28.) számú határozata 

a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 
 

1.) A 2018. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 

a) bevételi főösszege: 64.031.000 Ft; 

melyből 

aa) irányító szervi támogatás: 62.499.897 Ft, 
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ab) működési bevétel: 980.474 Ft, 

ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 550.629 Ft. 
 

b) kiadási főösszege: 64.031.000 Ft,  

melyből 

ba) személyi juttatások: 43.969.000 Ft, 

bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 8.171.000 Ft, 

bc) dologi kiadások: 10.203.500 Ft, 

bd) egyéb működési kiadások: 0 Ft, 

be) ellátottak pénzbeli juttatásai: 100.000 Ft, 

bf) felhalmozási kiadás: 1.587.500 Ft. 

2.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi 

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának 

2018. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 

3.) A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése 

1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete 

2. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete 

4. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete 

5. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete 

7. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete 

lép. 

4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskod-

jon.                       

Felelős: Marczali Tamás polgármester 

    a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző  

Határidő:  Folyamatos. 
 

8./ Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) rendelet módosítása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A költségvetés főösszege változott, a tartalék előirány-

zata emelkedett.  
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kéz-

felemeléssel szavazzon. 
 

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

következő rendeletet alkotja: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2018. (V. 30.) rendelete 

az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
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9./ A közterületek elnevezésének rendjéről, valamint a házszám megállapítás he-

lyi szabályairól szóló 14/2013. (XII. 3.) rendelet módosítása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 

 

Dr. Friss Attila jegyző: Több külterületi lakos jelezte, hogy szeretne bejelentkezni a külte-

rületi ingatlanába, másrészt a jogszabályoknak nem felel meg a leírt külterületi közterületek 

jellege. A módosítás nyomán a fenti problémákat orvosolni tudjuk.  

 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kéz-

felemeléssel szavazzon. 

 

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

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2018. (V. 28.) számú határozata 

A külterületi közterületek közterület jellegének felülvizsgálatáról  

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete kőröshegyi közterületek elnevezését és 

jellegét felülvizsgálata és a jogszabályi rendelkezéseknek nem megfelelő közterületjellegeket 

az alábbiak szerint módosítja 2018. június 1. napjától kezdődően: 

Közterületnév jelenlegi közterület jelleg Javasolt közterület név és 

jelleg 

Borkút - Borkúti dűlő 

Borochegy - Borochegyi dűlő 

Kishegy - Kishegyi dűlő 

Marócpuszta - Maróc puszta 

Mocsármány - Mocsármány dűlő 

Öreghegy - Öreghegyi dűlő 

Gyugy-puszta  megszüntetésre javasolt 

Ágossziget - Ágos sziget 

Felelős:  dr. Friss Attila jegyző 

Határidő:  2018. július 31. 

 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kéz-

felemeléssel szavazzon. 

 

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

következő rendeletet alkotja: 

Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2018. (V. 30.) rendelete 

a közterületek elnevezésének rendjéről, valamint a házszám megállapítás helyi 

szabályairól szóló 14/2013. (XII. 3.) önkormányzati rendeletmódosításáról  

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  

 

10./ Borkúti Lovasklub Bt. települési zöldterületek gondozására benyújtott ára-

jánlatáról döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
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Marczali Tamás polgármester: Sebestyén András tájékoztatott, hogy vállalkozásuk vásárolt 

egy olyan nagyteljesítményű gépet, amely alkalmas a közterületi ingatlanok zöldterületének 

karbantartására. Javaslom, hogy a Borkúti Lovasklub Bt-t ez évre, egy alkalomra bízzuk meg 

a fűnyírási feladatok ellátására. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfe-

lemeléssel szavazzon. 
 

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

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2018. (V. 28.) számú határozata 

Borkúti Lovasklub Bt. települési zöldterületek gondozására benyújtott árajánlatáról 

döntés 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Borkúti Lovasklub 

Bt-t 2018. évben egy alkalommal, legfeljebb az árajánlatban szereplő összegért a közterületi 

ingatlanokon fűnyírási feladatok ellátására. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  Értelem szerint. 

 

11./ A Kötcse-Szólád Hegyközség fakitermeléssel, bozótirtással kapcsolatos kérel-

me. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a kitermelt faanyag átengedésével, kérem, kéz-

felemeléssel szavazzon. 
 

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

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2018. (V. 28.) számú határozata 

A Kötcse-Szólád Hegyközség fakitermeléssel, bozótirtással kapcsolatos kérelmének 

elbírálásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőröshegy 

0182 hrsz-ú út rendbetétele (bozótírtás, favágás) során kivágásra kerülő fák, bokrok kiterme-

lése során keletkezett faanyag, a munkálatokat végző Kötcse Szólád Hegyközség részére át-

engedésre kerüljön.   

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 

 

12./ Kőröshegyi önkormányzati fenntartású utak kátyúzására, karbantartására 

érkezett árajánlatról döntés.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 

Marczali Tamás polgármester: Javaslom az I., a II., és a IV. tétel megrendelését. Aki egyet-

ért a határozati 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 

70/2018. (V. 28.) számú határozata 

Útfelújítási munkákról döntés  
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Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Roadtechnik Kft. 8638 Balatonlelle, 

Bethlen G. u. 9. szám alatti gazdasági társaságtól az árajánlatban szereplő munkák közül 

megrendeli: 

- I. Kátyúzás a megtekintett utakon,  

- II. Borochegyi utca (focipálya mögötti belső zuzalékos rész),  

- IV. Dózsa György utca. 

az előterjesztés mellékletét képező árajánlatban szereplő műszaki tartalommal bruttó 

913.790,-Ft összegért.     

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester   

Határidő: 2018. június 30. 

 

13./ A külterületi hulladék gyűjtésével, szállítással kapcsolatos bejelentés megtár-

gyalása. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: A Kőröshegy, Petőfi utca elején élő lakosok panaszos leve-

lével kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. A lakosok panaszos levelét 

kiküldtük a Képviselő-testület tagjai részére. Az abban foglalt megállapítások egy részével 

egyetértek. Ez a konténeres közterületi szemétszállítás hosszabb távon nem tartható. Ezért fel-

vettem a kapcsolatot a Pelsokom Kft. képviselőjével. Ezt az áldatlan állapotot úgy tudjuk fel-

számolni, hogy a Pelsokom Kft. vásárol egy kisméretű hulladékszállításra alkalmas gépjár-

művet. A külterületi ingatlanokon visszaállítjuk a házhoz menő hulladékgyűjtést. Az még ter-

vezés alatt van, hogy mely külterületi részeken módosul a hulladékszállítás rendje. Az autó 

beszerzését követően tudunk konkrét lépéseket tenni. A beadványozókat írásban tájékoztatni 

fogom terveinkről, erről kellene döntést hozni. Aki egyetért a fentiekkel, kérem, kézfeleme-

léssel szavazzon. 

 

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

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2018. (V. 28.) számú határozata 

A külterületi hulladék gyűjtésével, szállítással kapcsolatos bejelentés megtárgyalásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kőröshegy, Petőfi 

utcai lakosok beadványát.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert tájékoztassa a beadványt írókat a Képvi-

selő-testület terveiről. 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester  

Határidő:  Értelem szerint. 

 

14./ A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, fejlesztése beru-

házás műszaki ellenőri feladatainak ellátására érkezett ajánlatokról döntés. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 

 

Marczali Tamás polgármester: Az óvoda beruházás megkezdődött, ezért szükséges a mun-

kálatok felügyeletére műszaki ellenőr megbízása. Három árajánlatot kértünk a PROBIZ’ 11 

Kft-től, a Délbalatoni Házkezelő Group Bt-től, valamint a TRI-KOOP Kft-től. Javaslom a 

Képviselő-testületnek, hogy az alacsonyabb árajánlatot adó PROBIZ’ 11 Kft. ajánlatát válasz-

szuk és velük kössünk megbízási szerződést a műszaki ellenőri feladatok ellátására. Aki fenti 

javaslatot elfogadja, 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 

72/2018. (V. 28.) számú határozata 

Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, és családbarát fejlesztése 

pályázat esetében a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megbízásról 

Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, és családbarát fejlesztése pályá-

zat esetében a műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátására Kőröshegy Község Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződés alapján bruttó 596.900,-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. június 15.   
 

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

Dr. Friss Attila jegyző: A jogszabályi változások miatt szükséges a szociális étkeztetés ese-

tében a működési engedély módosítása, mivel jelenleg egyéb főzőhely van az engedélyünkbe 

és a jövőben szociális vagy népkonyha működtetésére van csak jogszabályi lehetőség.  
 

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kéz-

felemeléssel szavazzon. 
 

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

kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2018. (V. 28.) határozata 

szociális étkeztetés működési engedélyének módosításáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az egyéb főzőhelyként szociális 

étkeztetést nyújtó engedélyes fenntartója a szociális étkeztetésre vonatkozóan adatmódosítási 

kérelmet nyújt be a működést engedélyező szervhez. 

A Képviselő-testület kéri a szociális étkeztetés szolgáltatásra vonatkozó adatok olyan irányú 

módosítását, hogy a szociális étkeztetést egyéb főzőhely helyett szociális konyháról biztosítja. 

Felelős:  Marczali Tamás polgármester 

Határidő:  Értelem szerint. 
 

Poór Gyula képviselő: A Kőröshegy, Széchenyi utca 2/A. szám előtti ingatlanon a hídgyűrű 

tisztításáról gondoskodni kellene, javaslom a tulajdonost keresse meg a hivatal. 
 

Kiss István képviselő: Kellene venni zászlókat, mert egyre kevesebbet látok ünnepeinken a 

közterületeken, meg országzászlót kellene elhelyezni a központba.   
 

Marczali Tamás polgármester: A hivatal elé tervezünk zászlótartót és ide elférnek majd a 

zászlók. 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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