JEGYZŐKÖNYV
Felvéve:

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február
25. 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,
Kovács Klára képviselő,
Poór Gyula képviselő,
Ujvári Károly képviselő.

Meghívottként, tanácskozási joggal az ülésen részt vesz: Dr. Friss Attila jegyző, Bánhidi
Gábor pénzügyi főtanácsos, Németh Beatrix közösségi animátor.
A Képviselő-testület üléséről távolmaradt: Böröcz József képviselő, Kiss István képviselő,
Béday Ferenc alpolgármester.
N A P I R E N D I JAVASLAT:
1./ Beszámoló a Faluház 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi közművelődési terv elfogadása.
Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor
2./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) számú önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
4./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
5./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
6./ Civil szervezetek számára 2019. évi pályázat kiírásáról döntés, 2018. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
7./ Szántód, Jókai u. 32. (1280 hrsz) értékesítésére érkezett vételi ajánlat bontása, megtárgyalása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
8./ Szántód-Kőröshegy-Kereki kerékpárút beruházás keretében a nyilvánosság biztosítására
érkezett árajánlatokról döntés.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
9./ A 2019. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
10./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
Marczali Tamás polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívottakat, valamint a Képviselő-testület megjelent tagjait. Az előterjesztések kiküldésre kerültek. Megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az
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ülést megnyitom. Aki egyetért a kiküldött napirendi javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (II. 25.) számú határozata
a napirendről
1./ Beszámoló a Faluház 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi közművelődési terv elfogadása.
Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor
2./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) számú önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
4./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
5./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
6./ Civil szervezetek számára 2019. évi pályázat kiírásáról döntés, 2018. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
7./ Szántód, Jókai u. 32. (1280 hrsz) értékesítésére érkezett vételi ajánlat bontása, megtárgyalása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
8./ Szántód-Kőröshegy-Kereki kerékpárút beruházás keretében a nyilvánosság biztosítására
érkezett árajánlatokról döntés.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
9./ A 2019. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző
10./ Egyéb Képviselő-testületi döntést igénylő ügyek.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
Értelem szerint.

1./ Beszámoló a Faluház 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi közművelődési
terv elfogadása.
Előterjesztő: Németh Beatrix közösségi animátor

Marczali Tamás polgármester: Az összegzésben három pontban került kifejtésre, mely területeken lenne szükség a változtatásra. Az új honlapnak lesz Faluházas menüje, a hangosítás
pedig kizárólag pénzkérdés. Még egy fő létszám szükséges lenne, főként könyvtári feladatellátás miatt. Foglalkoznunk kell Németh Beatrix státuszával, mivel a fenntartási időszak
áprilisban lejár. Ezeket a nyitott kérdéseket rendeznünk kell.
Kovács Klára képviselő: Ez évtől változik-e a közösségi animátor bére?
Bánhidi Gábor pénzügyi tanácsos: A garantált bérminimum ez évtől változik, így ezt az
összeget minden szakképzett munkavállalónak meg kell kapnia. A könyvelővel kell felvenni
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a kapcsolatot.
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019. (II. 25.) számú határozata
A Faluháza és a Könyvtár 2018. évi beszámolójáról, 2019. évi közművelődési terv
elfogadásáról
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluháza és a Könyvtár 2018. évi
működéséről szóló beszámolóját és a 2019. évi közművelődési tervét elfogadja.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
2019. március 15.

2./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2019. (II. 25.) 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: 64.623.000 Ft;
melyből
aa) irányító szervi támogatás:

63.091.897 Ft,

ab) működési bevétel:

980.474 Ft,

ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

550.629 Ft.

b) kiadási főösszege: 64.623.000 Ft;
melyből
ba) személyi juttatások:
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:
bc) dologi kiadások:

44.072.000 Ft,
8.860.000 Ft,
10.003.500 Ft,
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bd) egyéb működési kiadások:

0 Ft,

be) ellátottak pénzbeli juttatásai:
bf) felhalmozási kiadás:

100.000 Ft,
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,
5. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete,
7. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete lép.
4.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester, a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző
Határidő:
Folyamatos.

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotja:
Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II. 27.) rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

4./ Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Marczali Tamás polgármester: Az állami normatíván felül még 22.276.400,-Ft összeget
kell pótolnia a két fenntartó önkormányzatnak a működés biztosítására. Sajnos a közös hivatalok finanszírozása az elmúlt 6 évben nem emelkedett. Aki egyetért a határozati javaslatban
foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019. (II. 25.) számú határozata
a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint fenntartó – a Kőröshegyi
Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tarta-
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lommal elfogadja.
1.) A 2019. évi költségvetési évben a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal
a) bevételi főösszege: 61.985.000 Ft;
melyből
aa) irányító szervi támogatás:
ab) működési bevétel:
ac) előző évi pénzmaradvány igénybevétele:

61.805.000 Ft,
0 Ft,
180.000 Ft.

b) kiadási főösszege: 61.985.000 Ft;
melyből
ba) személyi juttatások:
bb) munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó:
bc) dologi kiadások:

41.990.000 Ft,
7.700.000 Ft,
10.860.000 Ft,

bd) egyéb működési kiadások:

0 Ft,

be) ellátottak pénzbeli juttatásai:

0 Ft,

bf) felhalmozási kiadás:

1.435.000 Ft.

2.) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók 2019. évi
cafetéria juttatásának mértékét egységesen 200.000 Ft éves keretösszegben határozza meg.
3.) A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy a Kőröshegyi
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének Kőröshegy Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.
4.) A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester, a végrehajtásért: dr. Friss Attila jegyző
Határidő:
2019. február 28.

5./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Először el kell fogadnunk az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségről szóló határozati javaslatot. Ezt követően pedig meg kell
határozni éves cafeteria juttatás keretösszegét. A járdafelújításra vettünk fel hitelt, amit törlesztenünk kell. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019. (II. 25.) számú határozata
az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegéről
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Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. §-ban foglaltak
alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

2020
46.200.000 Ft
2020
5.700.000 Ft
2021
46.200.000 Ft
2021
5.600.000 Ft
2022
47.200.000 Ft
2022
5.500.000 Ft
Felelős:
Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző
Határidő:
Értelem szerint.
Marczali Tamás polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019. (II. 25.) számú határozata
Az Önkormányzat dolgozói cafetéria-juttatásának 2019. évi keretösszegéről
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati dolgozók cafetéria-juttatásának 2019. évi keretösszegét az alábbiak szerint határozza meg:
A Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók:
Polgármester:
Közalkalmazottak:
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak:

200.000 Ft
200.000 Ft
130.000 Ft
130.000 Ft

A cafetéria-juttatás az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megbízási és közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatottakra nem terjed ki.
A Képviselő-testület megbízza Kőröshegy Község Polgármesterét, hogy gondoskodjon a cafetéria-juttatás Kőröshegy Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésébe való beépítéséről, valamint a juttatás részletes feltételeinek szabályozásáról.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
2019. február 28.
Marczali Tamás polgármester: Az idei évi költségvetési főösszegünk 761 millió forint lesz,
mely kevesebb mint az előző évi. Ennek oka az, hogy vannak már befejezett beruházásaink.
Az ASP és az óvoda felújítás pályázatunk befejezésre került. Március hónapban ki szeretnénk
írni az orvosi rendelő felújítása és a Faluház energetikai korszerűsítése tárgyában a köszbeszerzési eljárásokat. Bérmegtakarítás már szerepel a hivatalnál és az önkormányzatnál, így ez
részben ellensúlyozza az adóerőképesség emelkedése folytán csökkenő finanszírozást. A kerékpárút pályázatnak múlt héten volt a minisztériumi bemutatója, ott egy-két észrevételt kaptunk. Ez átdolgozásra kerül. Ennek a beruházásnak a megvalósítása a következő ciklus feladata lesz. A Magyar Falu Program is indul. Meg kell határoznunk, mely területeken kívánunk pályázni. A Faluközpont közösségi tér felújítása az egyházzal közösen, temető felújítás,
táncterem felújítás és az utak, járdák építése, amire én konkrétan gondolok. Aki egyetért a
rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotja:
Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II. 27.) rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

6./ Civil szervezetek számára 2019. évi pályázat kiírásáról döntés, 2018. évi pénzügyi támogatásról szóló beszámoló elfogadása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: Az idei évben minden civil szervezet határidőben és az előírások szerint számolt el.
Aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokkal, kérem, kézfelemeléssel
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. (II. 25.) számú határozata
a civil szervezetek 2018. évi beszámolójáról
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző
Határidő:
Értelem szerint.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019. (II. 25.) számú határozata
a civil szervezetek 2019. évi támogatására pályázat kiírásáról
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. évi
költségvetésében meghatározott 800.000,-Ft összegű keret terhére pályázatot ír ki a kőröshegyi civil szervezetek támogatására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás elkészítéséről és közzétételéről.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző
Határidő:
2019. február 28.

7./ Szántód, Jókai u. 32. (1280 hrsz) értékesítésére érkezett vételi ajánlat bontása,
megtárgyalása.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: A kiírt pályázatra két ajánlat érkezett, melyeket most felbontunk és értékelünk. Az első ajánlatot dr. Kevei Mónika tette az ½ tulajdoni hányadra vonatkozóan 4 millió forint összegben. A másik pályázatot Karl Anikó nyújtotta be az ½ tulajdoni hányadra vonatkozóan 7,1 millió forint összegben. Javaslom, hogy a Karl Anikó
7.100.000,-Ft összegű ajánlatának elfogadását. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019. (II. 25.) számú határozata
Szántód, Jókai u. 32. (1280 hrsz) értékesítésére érkezett vételi ajánlat bontása,
megtárgyalása
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beérkezett pályázatokat felbontotta és értékelte. A Képviselő-testület a Szántód, Jókai u. 32. (1280 hrsz) szám alatti ingatlan
½ tulajdoni hányadára érkezett pályázatok közül Karl Anikó 7.100.000 forint összegű vételi
ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester, dr. Friss Attila jegyző
Határidő:
Értelem szerint.

8./ Szántód-Kőröshegy-Kereki kerékpárút beruházás keretében a nyilvánosság
biztosítására érkezett árajánlatokról döntés.
Előterjesztő: Marczali Tamás polgármester

Marczali Tamás polgármester: A Szántód- Kőröshegy-Kereki kerékpárút pályázat kapcsán
egy célterület maradt, melyet tendereztetni kellett. Három cégtől kértünk ajánlatot. Javaslom,
hogy a pályázati kiírásban szereplő legalacsonyabb árajánlatot adó Fekete Art Kft. (8647
Balatonmáriafürdő, Muskátli u. 3. sz. alatti társaság) ajánlatát fogadjuk el. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019. (II. 25.) számú határozata
Szántód-Kőröshegy- Kereki TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása tárgyában érkezett
ajánlatok elbírálásáról
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szántód-Kőröshegy-Kereki TOP3.1.1-16-SO1-2017-00006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása tárgyában érkezett ajánlatokat megtárgyalta.
A Szántód-Kőröshegy-Kereki TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00006 azonosító számú pályázathoz
kapcsolódó nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása tevékenység körébe tartozó feladatok teljeskörű ellátására Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint konzorciumvezető, megbízási szerződés alapján, bruttó 1.637.030,-Ft összegért megbízza, a Fekete
Art Kft. 8647 Balatonmáriafürdő, Muskátli u. 3. szám alatti társaságot.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
2019. március 15.

9./ A 2019. évi illetményalap megállapításáról rendelet alkotása.
Előterjesztő: dr. Friss Attila jegyző

Marczali Tamás polgármester: A benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást nyert, ezért javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. Aki egyetért a rendelet-tervezetben foglaltakkal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő rendeletet alkotja:
Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (II. 28.) rendelete
A 2019. évi illetményalap megállapításáról
A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.

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

Marczali Tamás polgármester: Minden településnek gondoskodnia kell főépítészről. Az elmúlt évben is Kadlicskó Krisztián látta el a feladatot, javaslom Őt megbízni a főépítészi
feladatok ellátásával 2019 évre. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2019. (II. 25.) számú határozata
Megbízási szerződés főépítészi feladatok ellátására
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 1. napjától 2019.
december 31. napjáig megbízza Kadlicskó Krisztián 8660 Tab, Arany J. u. 12/B. szám alatti
lakost a települési főépítészi feladatok ellátásával 10.000,-Ft/hó megbízási díjért.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
2019. március 15.
Marczali Tamás polgármester: A folyamatban lévő beruházásaink közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása érdekében szükséges külső szervezet közreműködését igénybe venni. A
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. már az elmúlt években is dolgozott nekünk. Munkájukkal elégedettek voltunk, ezért javaslom megbízásukat a közbeszerzési feladatok ellátásával. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselő-testület 5 fővel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (II. 25.) számú határozata
Megbízási szerződés közbeszerzési szolgáltatás ellátására
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre 130.000,-Ft+áfa/év
megbízási díj összegért megbízza a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt-t
(7400 Kaposvár, József Attila u. 19., képviseli: Dr. Schablauer Péter vezérigazgató) a megbízási szerződés tervezetében foglalt közbeszerzési szolgáltatás ellátására.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Marczali Tamás polgármester
Határidő:
2019. március 15.
Kovács József Róbertné alpolgármester: A kastély előtti park padjait javítani, felújítani
kellene, rossz műszaki állapotban vannak. A Dohányboltnál lévő buszmegálló mögé egyesek
odaállnak, a sarat felhordják a parkolóba.
Kovács Klára képviselő: A közmeghallgatás jó hangulatban telt.

10

Marczali Tamás polgármester: A településen lévő padok állapotát felülvizsgáljuk. Ujvári
Károly Képviselő Urat, mint érintettet, kérem szóljon a rossz helyen parkoló személyeknek és
hívja fel figyelmüket a helyes parkolásra.
Amennyiben nincs több hozzászólás, megköszönöm a részvételt, a nyílt ülést 15:45-kor bezárom.
k.m.f.

Marczali Tamás
polgármester

dr. Friss Attila
jegyző

