
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Felvéve:  Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 

21. 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, 
Poór Gyula képviselő, 
Ujvári Károly képviselő. 
 

Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi 
Gábor pénzügyi tanácsos.   
 
Az ülésről távolmaradt: Kovács Klára képviselő és Béday Ferenc alpolgármester. 
 
 
N A P I R E N D I  JAVASLAT: 
 
1./ Beszámoló a 2018. évi adóztatási tevékenységről. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
3./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámoló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
4./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról.  
Előterjesztő: Poór Gyula HB. elnök   
5./ 2019. évi teljesítményértékelési célok meghatározása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
6./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. forduló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
7./ Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő 
használatáról szóló 10/2007. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítása.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
8./ Az iskolai körzethatár tervezet véleményezése. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
9./ 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. Megálla-
pítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az 
ülést megnyitom. Aki egyetért a kiküldött napirendi javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfele-
meléssel szavazzon.  
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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 
1/2019. (I. 21.) számú határozata 

a napirendről 
1./ Beszámoló a 2018. évi adóztatási tevékenységről. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
3./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámoló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
4./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról.  
Előterjesztő: Poór Gyula HB. elnök   
5./ 2019. évi teljesítményértékelési célok meghatározása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
6./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. forduló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
7./ Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő 
használatáról szóló 10/2007. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítása.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
8./ Az iskolai körzethatár tervezet véleményezése. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
9./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
Felelős: Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  Értelem szerint. 
 

1./ Beszámoló a 2018. évi adóztatási tevékenységről. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 
Marczali Tamás polgármester: Az előterjesztés jól áttekinthető, adónemenként tartalmazza 
a fő mutatókat, a szöveges indokolás tartalmazza a hátralékok okait. Aki egyetért a beszámoló 
elfogadásával, 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 

2/2019. (I. 21.) határozata 
A 2018. évi adóigazgatási beszámoló elfogadásáról 

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi adóigazgatási tevékeny-
ségről szóló beszámolót elfogadja. 
Felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a hivatal az adóhátralék mértékét a további időszakban is 
csökkentse.  
Felelős: dr. Friss Attila jegyző 
Határidő: Értelem szerint. 
 

2./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 
Marczali Tamás polgármester: A hivatal felülvizsgálta a helyi esélyegyenlőségi programot. 
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A középületeink lassan teljes egészében akadálymentessé válnak. Aki egyetért a határozati ja-
vaslat elfogadásával, 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 

3/2019. (I. 21.) határozata 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

A Kőröshegy Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Kőröshegy települési szintű Esély-
egyenlőségi Programját 2018-2023-a időszakra vonatkozóan és azt jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon tegye köz-
zé az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot, valamint soron kívül küldje azt meg a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére. 
Felelős: Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző 
Határidő:  Azonnal. 
 

3./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról beszámoló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 
Marczali Tamás polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a 2018. december havi ülésen 
hozott döntések végrehajtásáról szóló beszámolót. Aki egyetért a határozati javaslatban fog-
laltakkal, 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 
4/2019. (I. 21.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatokról készült beszámoló elfogadásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a 128-132/2018. számú képviselő-testületi határozatok tekinte-
tében elfogadja, illetve tudomásul veszi. 
Felelős:  Marczali Tamás polgármester  
Határidő:  Értelem szerint.  
 

4./ Beszámoló a Humán Bizottság által hozott határozatokról.  
Előterjesztő: Poór Gyula HB. elnök   
 
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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2019. (I. 21.) 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. 
 

5./ 2019. évi teljesítményértékelési célok meghatározása. 
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Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 
Marczali Tamás polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a közös hivatal elé tűzött 2019. 
évi célokat. Aki egyetért a határozati javaslattal, 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 
6/2019. (I. 21.) számú határozata 

a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőképpen határozza meg 
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesítménykövetelmények alapját ké-
pező céljait. 
 
Általános feladatok: 
 
Az ötéves gazdasági program éves feladatainak teljesítése;  
Az ASP szakrendszerek készség színtű használatának elsajátítása;  
Az elektronikus ügyintézési feladatok ellátása, alkalmazása; 
Az elnyert pályázatok megvalósításában való közreműködés. 
 
A testület munkáját segítve: 
A képviselő-testület munkatervéhez igazodva a testületi döntést igénylő ügyek megfelelő idő-
ben történő előkészítése, hatályos jogszabályoknak, valamint célszerűségi és gazdaságossági 
szempontokat figyelembe véve; 
A képviselő-testület döntéseinek határidőben történő maradéktalan végrehajtása; 
Az önkormányzat fejlesztési célkitűzések megvalósításának előkészítése, koordinálása és 
végrehajtása. 
 
A hatósági munka területén: 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályainak alkalmazása; 
Az új adóigazgatási eljárási és anyagi jogszabályok alkalmazása; 
A bevezetésre került ASP szakrendszerek (hagyaték, kereskedelem) alkalmazása; 
Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítá-
sa, a folyamatosan változó jogszabályok figyelemmel kisérése 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 mér-
tékének csökkentése; 
Az adót nem fizető adóalanyok felkutatása; 
Az adatszolgáltatások határidőben történő pontos teljesítése; 
Az ASP szakrendszerek (gazdálkodás, adó) alkalmazása. 
 
Aktuális feladatok: 
A 2019. évi európai parlamenti képviselők és települési képviselők és polgármesterek válasz-
tásának előkészítése és lebonyolítása. 
Felelős:  dr. Friss Attila jegyző  
Határidő:  Értelem szerint.  
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6./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése I. forduló. 
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester  
 
Marczali Tamás polgármester: Ez az első fordulós költségvetési rendelet-tervezet. Az álla-
mi támogatás 12,5 millió forinttal csökken mivel növekedett az adóerő képességünk. Ezt a ki-
eső összeget a hivatalban egy fő létszámcsökkentéssel, az adóztatási tevékenység eredmé-
nyesebbé tételével részben pótolhatjuk. Két olyan tétel van, ahol a támogatás nem fedezi a 
működést. Az óvodai feladatellátás vonatkozásában 6,7 millió forintot, a hivatal esetében kb. 
20 millió forintot kell pótolni. A hivatal esetében a pótlás felosztásra kerül a fenntartó önkor-
mányzatok között. 
Az idén az elnyert pályázatokon kívül más beruházást nem nagyon tervezünk, útfelújításra 
szánunk még bruttó 2 millió forintot. Az orvosi rendelő pályázatának csúszása miatt lehet, 
hogy hitelfelvétel nélkül is tudjuk finanszírozni a beruházást.  
 
Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A tervezetben a pályázatokon elnyert pénz már szerepel.  
 
Ujvári Károly képviselő: A 70 év feletti nyugdíjasok kommunális adóját nem lehetne a fe-
lére csökkenteni vagy elengedni? A volt TÜZÉP telep területén ki lehetne alakítani építési tel-
keket, ha az önkormányzat megvásárolná.  
 
Marczali Tamás polgármester: Az adórendeletet 2018. november havi ülésünkön felülvizs-
gáltuk. Akkor lehetett volna ezt a kérdést tárgyalni. Nálunk ebben és az előző ciklusokban 
sem került sor a lakosságot terhelő adók emelésére. Ezen felül mi a nyugdíjas lakosságot is 
támogatjuk. A TÜZÉP megvásárlásának anyagi forrását nem látom. Aki a 2019. évi költség-
vetést tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja, 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 
7/2019. (I. 21.) számú határozata 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetéről 
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2019. 
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:  2019. február 28. 
 
 

7./ Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek rendeltetésüktől eltérő célra 
történő használatáról szóló 10/2007. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítá-
sa.  
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 
Dr. Friss Attila jegyző: A reklámtáblák elhelyezésének jogszabályi feltételei szigorodtak. 
Viszont vannak olyan vállalkozások, melyek a fő közlekedési útvonalaktól távolabb találha-
tók. Az ilyen jellegű információs tájékoztató táblák elhelyezésével van lehetőség arra, hogy 
ezen vállalkozásokat a településre érkező turisták egyszerűen megtalálják.  
 
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
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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 

1/2019. (I. 25.) 
rendelete 

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő 
használatáról szóló 10/2007. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.  
 
 

8./ Az iskolai körzethatár tervezet véleményezése. 
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző 
 
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, 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 

8/2019. (I. 21.) határozata 
a 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:  Marczali Tamás polgármester 
Határidő: 2019. február 15.  
 
 

9./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.  
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester 
 
Marczali Tamás polgármester: Az idei évben lehetőség nyílik a hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők béremelésére pályázatot benyújtani. Aki egyetért a határozati javaslattal, ké-
rem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2019. (I. 21.) számú határozata 

Bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a belügyminiszter 
által kiírt Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet I.12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázatot nyújt be.  
Kőröshegy Község Önkormányzata 2018. július 1. napján a költségvetési törvényben megha-
tározott 38.650 Ft összegű illetményalapot alkalmazta és a Képviselő-testület kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázati összeg elnyerése esetén az illetményalap összegét legalább 
46.380 Ft, összegben állapítja meg 2019. évre. 
Felhatalmazza a jegyzőt a pályázat benyújtására. 
Felelős:  Dr. Friss Attila jegyző 
Határidő:  2019. január 25. 
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Marczali Tamás polgármester: A hatályos jogszabályok alapján a polgármester szabadsá-
golási ütemtervéről a Képviselő-testületnek kell dönteni. Aki egyetért a polgármester szabad-
ságolási ütemtervének 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 
10/2019. (I. 21.) számú határozata 

A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a  
polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését. 
Felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről tájékoztassa a Képviselő-testüle-
tet.  
Felelős:  Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  Értelem szerint. 
 
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a fenti javaslat elfogadásával, kérem, kézfele-
meléssel szavazzon.  
 

A Képviselő-testület 6 fővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a követ-
kező határozatot hozza:   

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2019. (I. 21.) számú határozata 

álláshely létrehozásáról 
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2019. február 1-jé-
től 1 fő műszaki, beruházási ügyintézői álláshelyet létesít 4 órás napi munkaidővel, munka 
törvénykönyve szerinti foglalkoztatási jogviszonyban. 
Felelős:  Marczali Tamás polgármester 
Határidő:  2019. január 31. 
 
Böröcz József képviselő: A József Attila utca burkolatára még egy kis apró murvát kellene 
szórni. A böllérfesztivál szervezése folyamatban van. 
 
Ujvári Károly képviselő: A közterületeken a havat ki tolta? Mivel nem volt tökéletes a hó-
tolás. 
 
Kiss István képviselő: Elő kellene segíteni a településen lakótelkek kialakítását, a fiatalok 
építkezését, mivel elöregszik a lakosság és a fiatalok elvándorolnak. A vállalkozások letele-
pedését is jó lenne elősegíteni. 
 
Poór Gyula képviselő: A Somogy Megyei Polgárőrszövetség 2018. február 24. napján 
Kőröshegyen a Faluházban tartja a közgyűlését.  
 
Marczali Tamás polgármester: A útkarbantartásra a költségvetésben terveztünk forrást, 
ebből tudunk egy kis murvát szórni az útra. A hótolást Kőszegi László vállalkozó végezte. A 
hótolásnak 5 cm hó alatt nincs értelme. Az önkormányzatnak saját területei nincsenek, anyagi 
forrásaink végesek, ezért igencsak korlátozottak a lehetőségek. A következő Képviselő-tes-
tület majd foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszö-
nöm a részvételt az ülést 15:40-kor bezárom. 

k.m.f.  
               Marczali Tamás         dr. Friss Attila 
                  polgármester                                                                          jegyző    
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