
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.

___________________________________________________________________________
Szám: Krs/471-2/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2020. február 14.  napján
10:30 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye: Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Nagyterme  (8254  Kővágóörs,  Petőfi
u. 2.)

Jelen vannak: Horváth Dezső polgármester
                         Papp István alpolgármester
                         Pelikán Attila képviselő
                         Szőke Gábor képviselő

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából:
Dr. Takács Katalin aljegyző
Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző
Kiss Tibor műszaki ügyintéző

Érdeklődők részéről megjelent: 2 fő

  A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső, polgármester:  Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 4 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Sümegi László képviselő nem
jelezte távolmaradását, ezért várhatóan idővel megérkezik az ülésre.

A napirendek elfogadása előtt  javasolja  Nagy Lászlóné Szociális  bizottsági  tag eskütételét
lebonyolítani, valamint megtárgyalni a beszámolót a két ülés között eltelt időszakban történt
fontosabb eseményekről és a határozatok végrehajtásáról. 

A Képviselő-testület a 2019. október 28-ai alakuló ülésén 126/2019. (X. 28.) határozatával
Nagy Lászlónét a Szociális Bizottság tagjává - mint nem képviselő tag tagjává - 2019. október
28. napjától megválasztotta. Az alakuló ülésen Nagy Lászlóné nem tudott részt venni és azóta
többször próbáltak időpontot egyeztetni az eskü letételére, ami mostanra sikerült. 
Felkéri a választátott kültagot az eskü letételére. Megkéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel
idejére álljanak fel. 
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Eskütétel
A kültag eskütétele után Horváth Dezső polgármester gratulál, majd átadja az esküokmányt.

Horváth  Dezső,  polgármester:  Napirend  előtt  tárgyalandó  még  a  lejárt  határidejű
határozatok végrehajtásáról,  valamint az elmúlt  rendes ülés között eltelt  időszakban történt
fontosabb  eseményekről  szóló  beszámoló.  A  szokásukhoz  híven  mindent  határidőben,  a
törvényi előírásoknak megfelelően végrehajtottak. 
Aki egyetért a jelentés elfogadásával, kéri kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 

Kővágóörs Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a lejárt  határidejű képviselő-testületi
határozatok  végrehajtásáról,  valamint  a  polgármester  átruházott  hatáskörben  hozott
döntéseiről szóló jelentést elfogadja.

Horváth Dezső, polgármester: Javasolja elfogadásra a meghívó szerinti napirendi pontokat,
aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A 2020. február 14-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.
február  14-i  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint  határozza
meg:

 

I.    A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

II.  2020. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester

III.  2020. évi rendezvényterv
Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester

2



IV. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló 
rendelet elfogadása
Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester

V.  Az  óvodában  nyújtott  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  és  a
gyermekétkeztetésben alkalmazható  kedvezmény megállapításáról
szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VI.   Gazdasági program elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VII. Kővágóörs közösségi színterek díjköteles használata, díjának
meghatározása  
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VIII.  Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester

IX. Pálköve strand komplex családbarát fejlesztése című pályázat
kapcsán Szaktanácsadó megbízása  

Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester

X.  A strandi pavilonok bérbeadására pályázat kiírása
Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester

XI.  A strand bérbeadása, bérleti szerződése
Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester

XII.  Alapítványok,  egyesületek  2018.  évi  és  2019.  évi
támogatásának elszámolása
Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester

XIII. Non-profit szervezetek támogatási kérelme
Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester

XIV.  Kővágóörsi  Művészeti  Napok   -  KŐFESZT  -
rendezvénysorozathoz kapcsolódó kérelmek elbírálásáról
Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester

XV.  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat támogatás kérése
Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester

I.  A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

Horváth  Dezső,  polgármester:  Az anyagot  mindenki  megkapta.  Ez  a  költségvetés  egy
takarékos gazdálkodásról szóló költségvetés. Az idei évben méginkább fog csikorgatva kell
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teljesíteni. Vannak olyan előttük álló feladatok, amiket szeretnének teljesíteni, amihez pénz is
kell,  ezért  próbálnak takarékoskodni és tartalékot  képezni.  Úgy gondolja,  hogy ez egy jó
költségvetés, tényszámokon alapul, megalapozott. Vitára bocsátja a napirendi pontot. 
Jelen  van az  anyag készítője  is,  kérdezi,  hogy van-e  valami  kiegészíteni  valója?  Esetleg
aljegyző asszonynak?

Kirnbauer Viktorné, pénzügyi ügyintéző: Nincs kiegészíteni valója.

dr. Takács Katalin, aljegyző: Nincs. 

Horváth  Dezső,  polgármester: A  Testületi  tagokat  kérdezi,  hogy  kinek  van  valami
bármilyen jellegű észrevétele?

Pelikán  Attila,  képviselő: A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  elfogadásra  javasolja  a
költségvetést,  a tájékoztatási  kötelezettséget  és  az adósságot  keletkeztető  ügyleteket  is  az
előterjesztésnek megfelelően. 

Horváth Dezső, polgármester: A maga részéről is elfogadásra javasolja a költségvetést. Itt
három szavazást  fognak  bonyolítani,  elsőként  a  költségvetés  elfogadását.  Aki  egyetért  a
költségvetésről szóló rendelet elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi költségvetésről 

Horváth  Dezső,  polgármester: Aki  a  költségvetéshez  kapcsolódó  tájékoztatási
kötelezettséget el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  2020.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja. 
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Horváth  Dezső,  polgármester: Az  adósságot  keletkeztető  ügyletek  szabályozására
vonatkozó javaslatot is fogadják el. Kéri ezt is elfogadni az előterjesztésnek és a Pénzügyi
Bizottság  javaslatának  megfelelően.  Aki  a  határozati  javaslatot  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettsége megállapításáról 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV.  törvény  29/A.  §-a  alapján  az  önkormányzat  saját  bevételeinek,  valamint  a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése
szerinti  adósságot keletkeztető ügyleteiből  eredő fizetési  kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
2020.  63 924 531 Ft
2021.  63 950 000 Ft
2022.  63 950 000 Ft
2023.  64 550 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2020. 0 Ft
2021. 0 Ft
2022. 0 Ft
2023. 0 Ft

II.  2020. évi közbeszerzési terv

Horváth Dezső, polgármester: Nemleges közbeszerzés esetében is meg kell hozni a döntést.
Ami jó hír ebben az egész dologban, hogy az építési költségvetési  összeget felemelték 50
millió  forintra.  Így  egyszerűbb  lesz  talán.  Most  jelenleg  nincs  olyan  beruházásuk,  amit
közbeszerzés alá kellene vonni. Ha esetleg ez változna, akkor azt úgy is a Testület elé fogják
terjeszteni. Aki a 2020. évi közbeszerzési tervet el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

5



A 2020. évi közbeszerzési tervről

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény  42.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2020.  évben
összesített közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel elfogadja.
Megbízza  a  polgármestert,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos 

III.  2020. évi rendezvényterv

Horváth Dezső, polgármester: Az anyagban minden le van írva. Ami nagyobb program lesz,
az  a  KŐFESZT  rendezvénysorozat,  amellyel  minimálisra  tudják  szűkíteni  a  szervezési
dolgaikat,  inkább rendelkezésre  állnak és inkább egy nap részt  vesznek az Önkormányzat
ajánlott programokkal. Lenne egy olyan nap, amikor főznének, ehhez a Vadásztársaság által
vadhúst biztosítanának, a gyerekeknek szeretnék Gryllus Vilmost, illetve a Faluszínház újabb
előadását is szeretnék belevinni ebbe a rendezvénysorozatba és így ennek kapcsán meglenne a
falunapi rendezvényük is. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?

Kérdés nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: Aki a 2020. évi rendezvénytervet az előterjesztés alapján el
tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A 2020. évi rendezvénytervről

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  évi  rendezvénytervet
elfogadja. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: folyamatos

IV.  A  közszolgálati  tisztviselők  2020.  évi  illetményalapjáról  szóló  rendelet
elfogadása  

Horváth Dezső, polgármester:  A tisztségviselőkről van szó, ezért kéri Aljegyző asszonyt,
hogy mondja el az ezzel kapcsolatos kiegészítését. 
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dr. Takács Katalin, aljegyző: Ennek a lényege, hogy az ügykezelők illetményét a hivatali
szervezet vezetője állapítja meg olyan korlátok között, hogy nem lehet kevesebb a garantált
bérminimum összegénél és nem lehet több az illetményalap hatszorosánál. Tehát ennek az
összegnek 210.600.- Ft és 231.900.- Ft közé kell esni és ezen a sávon belül kell differenciálni
az  érintett  ügykezelők  között  annak  függvényében,  hogy  ki,  milyen  régóta  dolgozik.  Az
illetményalap évek óta változatlan, 2008. óta 38.650.- Ft. Ha ez továbbra is így marad, akkor
az ügykezelők illetménye idén kevesebb lenne, mint amennyit tavaly kaptak. Ahhoz, hogy
egyáltalán  a  tavalyi  bérszintjük  tartható  legyen,  az  illetményalap  46.380.-  Ft-  ra  történő
emelésére  lenne  szükség,  ami  a  Képviselő-testületeknek  plusz  kiadást  nem okoz,  mert  a
Hivatal költségvetése már elfogadásra került,  tehát ez inkább egy technikai rendezése az ő
bérüknek a jelenleg elfogadott költségvetésen belül. 

Horváth Dezső, polgármester: Köszöni szépen. Sajnos ez egy nevetséges összeg egyébként,
de hát nem tudnak mit tenni.  Javasolja elfogadásra a rendelettervezetet. Kéri a Képviselő-
testületet,  aki  egyetért  a  rendelet  elfogadásával  az  előterjesztésben  foglaltak  szerint,
kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

V.  Az  óvodában  nyújtott  gyermekétkeztetés  térítési  díjáról  és  a
gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló rendelet
módosítása

Horváth  Dezső,  polgármester: Itt  vannak  bizonyos  számadatok,  melyek  ismertetésére
megkéri  Aljegyző  asszonyt.  Majd  szeretnék  igazítani  a  vállalkozási  szerződést  2021-hez,
amikor a köveskáli szerződés is lejár, utána pedig újra pályáztatnak. Azt tudomásul kell venni,
hogy az árak állandóan emelkednek és ezt érzékeltetni fogja a vállalkozó is. Amikor ilyen
jellegű dolgok lesznek, akkor majd dönteni kell róla. 

dr. Takács Katalin,  aljegyző:  Ez a módosítás kettő tekintetben érinti  a jelenleg hatályos
szerződést, az egyik, hogy a 2020. március 31-ig szóló vállalkozói szerződés 2021. július 31-
ig kerül meghosszabbításra, a másik pedig, hogy 2020. április 1-től áremelkedést szeretne a
Szolgáltató.  A  jelenleg  hatályos  rendeletben  530.-  Ft/nap  van  intézményi  térítési  díjként
meghatározva, ebből lenne 560.- Ft/nap, tehát 30 Ft emelkedés, a diétás étkeztetésnél pedig
jelenleg 410.- Ft/nap, ami 450.- Ft/nap összegre emelkedne. 

Horváth Dezső, polgármester: Köszöni szépen a kiegészítést. Kéri, hogy fogadják el ebben
a formában. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kéri a javaslatukat. 

Pelikán Attila,  képviselő: A Pénzügyi  Bizottság elfogadásra javasolja  az előterjesztésnek
megfelelően.  
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Horváth Dezső, polgármester:  Szintén elfogadásra javasolja. Aki az óvodai térítési díjak
módosításáról szóló rendeletet el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete 

az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható
kedvezmény megállapításáról szóló 

10/2018. (X. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról

VI.  Gazdasági program elfogadása

Horváth  Dezső,  polgármester: Az  anyagot  ismerik.  Az  a  dolguk,  hogy  a  programban
megfogalmazottak  megvalósuljanak.  Kinek  van  az  anyaggal  kapcsolatban  kérdése,
véleménye?

Kérdés nem hangzott el. 

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.

Horváth Dezső, polgármester: Szintén elfogadásra javasolja. Kéri a Képviselő-testületet, aki
egyetért a Gazdasági programmal, az kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A gazdasági program elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2020-2024.
időszakra szóló gazdasági programját elfogadja.

VII.  Kővágóörs közösségi színterek díjköteles használata, díjának meghatározása

Horváth Dezső, polgármester: Sajnos ilyen közösségi színterük nem túl sok van, amikor ezt
nagy ritkán valaki igénybe veszi, nem szeretnék még ezzel is terhelni. Nem jelent ez akkora
bevételt a költségvetésben. Kéri Aljegyző asszony kiegészítését.
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dr. Takács Katalin,  aljegyző:  Az üzleti  célú igénybevétel  esetén,  ha árusításról  van szó,
akkor 3.000.- Ft/óra, kulturális, sport és oktatási célú, bevételeket eredményező igénybevétel
esetén:  1.500.-  Ft/óra,  4  óra  igénybevétel  felett  10.000.-  Ft/nap.  Magánszemélyek
igénybevétele esetén nem állapított meg a Testület díjat. 

Horváth Dezső, polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, milyen döntést hozott a
Bizottság?

Pelikán Attila, elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés szerinti „B” változatot javasolja
elfogadni, miszerint ne változtassanak a díjakon.  

Horváth Dezső, polgármester:  Egyetért a javaslattal. Aki egyetért azzal, hogy a díjakat ne
emeljék, kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színterek igénybevételi
díját felülvizsgálta és 2020. évben nem kíván a díjakon változtatni. 

VIII.   Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

Horváth Dezső, polgármester:  Ez egy formaság csupán, ezzel egy dolguk van, miszerint
elfogadják.  Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozatot  elfogadni.  Aki  ezzel  egyetért,
kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonfüredi Tankerületi Központ
által  véleményezésre  megküldött  kötelező  felvételt  biztosító  iskolák  körzethatárainak
meghatározására  vonatkozó  tervezetet  megismerte,  és  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
elfogadja.
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A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozatot  a  Balatonfüredi  Tankerületi
Központ részére küldje meg.

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: 2020. február 15.

IX.   Pálköve  strand  komplex  családbarát  fejlesztése  című  pályázat  kapcsán
Szaktanácsadó megbízása

Horváth Dezső, polgármester: Azt tudni kell, hogy a pályázat benyújtásához pályázatíróra
van szükség, illetve ezt a projektet menedzselni kell. Szaktanácsadó cégekből lehet válogatni,
de  az  Önkormányzatnak  bevált  Virág Attila  úr,  aki  a  Városökológia  Bt.  szaktanácsadója.
Eddig csak kisebb súrlódásaik voltak, ők bizonyultak eddig a legjobbnak. 7-8 pályázatot már
megnyertek  velük,  továbbá  a  menedzselésben  is  segít  Virág  úr.  Ezekbe  a  pályázatokba
szakemberként  bele  kell  látni,  amire  személy  szerint  képtelen.  Ami  bosszantja  a
pályázatírással kapcsolatban a sikerdíj, ami általában 6%. Egy ilyen strand pályázatnál a 6%
igen  jelentős  összeg.  29  millió  forintot  sikerült  most  pályázati  támogatásként  elnyerni,
amelyből  24  millió  forint  van  a  vizesblokk teljes  átépítésére,  és  2-2  millió  forint  van  az
öltözőre és 1 millió forint van a megjelenésre. A partvédelem rendbetétele a Bérlő dolga lesz,
mert arra nem adnak pénzt. Itt a fejlesztések a szolgáltatások milyenségét, minőségét célozzák
meg. Arra ígérvényt kaptak, hogy jövőre is lesz ilyen pályázati kiírás és akkor a vízi bejárót és
a plázst szeretnék véglegessé tenni. Most az a dolguk, hogy jóváhagyják a szaktanácsadót, aki
Virág  Attila  lenne.  Tárgyalta  a  Pénzügyi  Bizottság  is,  kéri  a  véleményüket.  Annyit  még
szeretne elmondani, hogy a pályázatíró a 6%-os sikerdíj helyett 4,5% sikerdíjat kér. 

Pelikán  Attila,  elnök:  A  Pénzügyi  Bizottság  elfogadásra  javasolta  az  előterjesztésnek
megfelelően.

Horváth  Dezső,  polgármester:  Köszöni,  elfogadásra  javasolja  az  előterjesztés  szerinti
határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Pálköve strand komplex családbarát fejlesztése tárgyú pályázatról 

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  a  Kisfaludy2030
Turisztikai  Fejlesztő  Nonprofit  Zrt.  (1146  Budapest,  Hermina  út  63.)  támogatásában
„Pálköve strand komplex családbarát fejlesztése" projekt című pályázaton elnyert támogatási
összeget, a Támogatói Okirat alapján, a következő beruházásokra fordítja:

- Eszközök beszerzése: 5 000 000 Ft (Egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítása,
egységes  vizuális  megjelenés  alapján:  1 000 000  Ft,  egységes  vizuális  megjelenésű
öltözőkabinok létesítése: 4 000 000 Ft.)
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- Építés: 24 000 000 Ft (Családbarát WC (hátsó vizesblokk felújítás nemenkénti WC-vel,
zuhanyzóval és pelenkázóval), kialakítása)).

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  „Pálköve  strand  komplex
családbarát  fejlesztése" projekt című  pályázathoz  kapcsolódóan  a  Városökológia  Bt.
(Budapest,  1048  Nádasdy  Kálmán  utca  29.  5/14.)  által  projekt  menedzselésre  benyújtott
Szaktanácsadói árajánlatot elfogadja.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szerződés  aláírására,  és  a  szükséges  intézkedések
megtételére. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal                  

X. A strandi pavilonok bérbeadására pályázat kiírása

Horváth Dezső, polgármester: Ez a korai időpont azért  van, mert a vállalkozónak volt a
kérése,  hogy  viszonylag  időben  legyen  kiírva  ez  a  pályázat,  hogy  rendeződjön  a  büfék
üzemeltetése, tudjanak felkészülni a belső munkálatokkal, kimeszelni, berendezni, tudjanak
felkészülni a szezonra. Ezért történik ez most. Ehhez alkalmazkodva írnák ki a pályázatot.
Felkéri Aljegyző asszonyt adjon tájékoztatást. 

dr. Takács Katalin, aljegyző:  4 büfét érint ez a pályázat, mindegyiknél külön-külön meg
kellene határozni, hogy milyen díjért szerepeljen a kiírás, a pályázati kiírás időpontja mikortól
legyen,  a  benyújtás  határideje  meddig  legyen,  a  pályázati  anyagért  kívánnak-e  árat
meghatározni, esetleg bánatpénzt, a licitlépcsőt, valamint a pályázati tárgyalás idejét is meg
kell határozni és a Pályázatbíráló Bizottság tagjait is meg kell választani. 

Horváth  Dezső,  polgármester: Kéri  Aljegyző  asszonyt,  javasoljon  valamit,  mert  nem
nagyon akarnak eltérni az előzőektől. Javasolja, hogy először a Bizottság tagjait  válasszák
meg.

dr.  Takács  Katalin,  aljegyző:  Az ezelőtti  pályázati  kiírást  megnézte,  akkor  a  Pénzügyi
Bizottság tagjai lettek a Bírálóbizottság tagjai. 

Horváth Dezső, polgármester: Javasolja, hogy akkor maradjon ez most is így. 

dr. Takács Katalin, aljegyző: Május 31-én jár le a mostani szerződés, ezért 2020. június 1-
től adják bérbe az üzleteket 4 év időtartamra. A pályázati kiírás időpontja valamennyi büfénél
2020. február 25. A pályázat benyújtásának határidejénél annyi korlát van, hogy a kiírás és a
benyújtás között minimum 30 napnak el kell telni, tehát annál hosszabbat meg lehet határozni,
csak rövidebbet nem. Javasolja, hogy legyen március 31. a benyújtási határidő. A bérleti díj
pedig  ugyanannyi,  mint  a  2019.  évi,  minden büfé  tekintetében.  A licitlépcső  összegére  a
korábbi  100.000.-  Ft-os  licitlépcsőt  javasolja.  A  pályázati  tárgyalás  ideje  mikor  legyen?
Legyen 2020. április  1.  16:00 óra.  A Pályázatbíráló Bizottság tagjai  a Pénzügyi Bizottság
tagjai lesznek. Ha így jó, akkor ezekkel a feltételekkel kiírásra kerülhet a pályázat.
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Horváth Dezső,  polgármester:  Javasolja  ezt  elfogadásra.  Kérdezi,  hogy kinek van ezzel
kapcsolatban véleménye, kérdése?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Horváth  Dezső,  polgármester:  Javasolja  elfogadásra  az  elhangzottak  szerint  a  pályázati
kiírást. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A strandi pavilonok bérbeadására vonatkozó pályázatok kiírásról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tulajdonát  képező  1474.  hrsz-ú
Kővágóörs-Pálköve Strandfürdőn lévő 1., 2., 4., 5. számú pavilonok bérbeadására vonatkozó
pályázati kiírást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázati kiírás közzétételére.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2020. február 25. 

A fenti kiírásra beérkező pályázatok elbírálásához szükséges pályázati tárgyalás megtartására,
továbbá  a  Képviselő-testület  részére  történő  javaslat  megtételére  az  alábbi  tagokból  álló
Pályázatbíráló Bizottságot hozza létre:

Pelikán Attila elnök
Sümegi László, tag
Szabó Dénesné, tag

Utasítja a Pályázatbíráló Bizottságot a pályázati tárgyalás megtartására, és a Képviselő-testület
részére történő javaslattételre.

Felelős:     Pályázatbíráló Bizottság
Határidő: a pályázati felhívás szerint 

XI.  A strand bérbeadása, bérleti szerződése

Horváth Dezső, polgármester: Jelen van az ülésen a bérlő képviseletében Dávid Gábor úr.
Most gyakorlatilag egy újabb fejlesztés alatt áll a strand. Azt gondolja, hogy nem lenne most
indokolt  emelni  a  bérleti  szerződésben  meghatározott  bérleti  díjat.  Megítélése  szerint  jól
működött a strand. Az elmúlt években sikerült közel 80 millió forintos fejlesztést végrehajtani
a  strandon,  de természetesen  biztos  lesz olyan,  aki  még mindig  elégedetlen.  Elindult  egy
olyan fejlesztési csomag itt a településrészeken, aminek még mindig nincs vége, utána jönnek
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az elszámolások,  ami  nem igazán egyszerű.  Az idei  fejlesztéssel  lényeges  változás  lesz a
vizesblokkok kapcsán, egy egységes szép szerkezeti terveket kapna, ki lenne cserélve az a
behegesztett  szivattyú,  meg annak a környezete rendbe lenne téve,  maga a tartáj,  amibe a
szippantás miatt mennek a dolgok, elkészülne továbbá a két öltöző, meg a strand megjelenésre
is adtak 1 millió forintot. Ez lenne az idei évben, ami készül. Most még küzdenek azzal is,
hogy nincs feltüntetve az épület (WC-k) a térképen. Addig nem tudnak rá kérni semmiféle
hatósági  engedélyt,  vagy  építésit,  vagy  felújítási,  amíg  ez  nincs  legalizálva.  Tehát  nem
annyira egyszerű itt az élet, de igyekeznek megoldani. 
Gyakorlatilag  a  bérbeadás  nem  sikerült  rosszul,  jól  működteti  a  vállalkozó  a  strandot.
Reklamációk  mindig  vannak,  amik  talán  áthárulnak  a  bérlőre.  Javasolja,  hogy  a  tavalyi
szerződéshez hasonlóan kerüljön bérbeadásra. A partvédelem sajnos nem tud a pályázat része
lenni, ezért az a bérlő feladata lesz. 
Kéri Aljegyző asszonyt, ha van valami kiegészíteni valója, tegye meg.  

dr. Takács Katalin, aljegyző: A bérleti szerződés a tavalyi alapján került elkészítésre kisebb
változtatások voltak benne. Ilyen az 1.2 pont is, de ami az anyagból kimaradt, az az lenne,
hogy „Kővágóörs Község Önkormányzata a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit
Zrt.  támogatásában  Pálköve  strand  komplex  családbarát  fejlesztése  projekt  című  pályázat
keretein  belül  vissza  nem térítendő  támogatást  nyert.  A projekt  megvalósításának  kezdete
2020.02.03., fizikai befejezése 2020.11.15. Előbbiekre tekintettel Bérlő köteles hozzájárulni,
hogy  a  bérlet  időtartama  alatt  az  általa  bérelt  ingatlanokon  a  projekt  megvalósításával
kapcsolatban  felmerült  feladatok  megvalósulhassanak.”  Ezzel  kapcsolatban  még
egyeztetnének a Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-vel. 

Dávid Gábor, bérlő képviseletében:  Úgy is kiderül,  hogy milyen gyorsan tudnak eljutni,
hogy nyitásig a vizesblokk elkészül-e.

Kiss Tibor, műszaki ügyintéző: A szezon időtartama alatt nem folyhat építési tevékenység a
strandon. 

Horváth  Dezső,  polgármester:  A  vizesblokknak  addigra  el  kell  készülnie.  Kérdezi  a
Pénzügyi Bizottság vezetőjét, hogy mi volt a Bizottság javaslata?

Pelikán  Attila,  képviselő:  A  Pénzügyi  Bizottság  a  bérbeadás  elfogadását  javasolja
változatlan kondíciókkal.

dr.  Takács  Katalin,  aljegyző: A  tavalyi  szerződésben  volt  vállalás  a  Bérlő  részéről
1.500.000.- Ft összegben. Nem tudja, hogy ez az idén is fennáll?

Dávid Gábor,  bérlő  képviseletében:  Persze,  ugyan úgy,  amit  kér  az  Önkormányzat,  azt
vállalja. Összeírja és átbeszélik.  

Horváth  Dezső,  polgármester:  Javasolja  elfogadásra.  Aki  ezzel  egyetért,  kézfeltartással
szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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15/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A Kővágóörs-Pálkövei strandon lévő ingatlanok bérbeadása

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában lévő
Kővágóörs  1473/2.,  Kővágóörs  1474.,  Kővágóörs  0282/11.  helyrajzi  számú  ingatlanokat,
valamint a Balatonrendes Község Önkormányzatától bérelt Kővágóörs 0282/10., Kővágóörs
1473/1.,  és  Balatonrendes  077/1.  helyrajzi  számú  ingatlanokat  bérbe  adja  Dávid  Katalin
(adószám:  64006420-1-41;  levélcím:  8254  Kővágóörs,  Kéktó  utca  1.;  székhely:  1078
Budapest,  Cserhát  utca  19.)  egyéni  vállalkozó  részére  2020.  június  1.  napjától  2020.
augusztus 29. napjáig terjedő időszakra.
Fenti ingatlanok bérleti díját a Képviselő-testület 2020. június 1. napjától 2020. augusztus 29.
napjáig  terjedő  időszakra  2.000.000.-  Ft-ban,  azaz  Kétmillió  forintban  határozza  meg,
melyből Bérlő 1.000.000.- Ft-ot 2020. július 15. napjáig, 1.000.000.- Ft-ot 2020. augusztus
29. napjáig fizet meg Bérbeadó részére.
Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a
bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2020. március 31.

XII.  Alapítványok, egyesületek 2018. évi és 2019. évi támogatásának elszámolása

Horváth Dezső, polgármester:  Az anyagot ismerik, sok alapítványt nem támogattak. Kéri
Aljegyző asszonyt, ha van kiegészíteni valója, tegye meg. 

dr. Takács Katalin, aljegyző: Három elszámolásról kellene most dönteni, kettő ugyan azt a
Szövetséget érintette, ez a Rákóczi Szövetség, az egyik 2018-ban 10.000.- Ft, a másik 2019-
ben 10.000.-  Ft.  A támogatást  mindkét  esetben a Szövetség a  megállapodásban megjelölt
célra, teljes mértékben, határidőben felhasználta. 
A harmadik, egy 20.000.- Ft-os támogatás, ezt pedig a Medicopter Alapítvány kapta. Ők is a
megállapodásban  foglaltak  alapján,  a  célnak  megfelelően,  teljes  mértékben  határidőben
felhasználták. 

Horváth Dezső, polgármester: Tehát az Alapítványok elszámoltak, javasolja elfogadásra. 
Az előterjesztés  szerint  külön-külön kell  döntést  hozni,  ezért  kéri,  aki  egyetért  a  Rákóczi
Szövetség 2018. és 2019. évi támogatás elszámolásával, az kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

16/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról
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Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Rákóczi  Szövetség  (1027
Budapest, Keleti Károly u. 1.) részére nyújtott, 2018. és 2019. évre vonatkozó támogatással
való elszámolást elfogadja.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

Horváth  Dezső,  polgármester: Aki  a  Medicopter  Alapítvány  2019.  évi  támogatás
elszámolását el tudja fogadni, az kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

17/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Medicopter Alapítvány támogatásának elszámolásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  a  Medicopter  Alapítvány  (1081
Budapest, Szilágyi u. 3.) részére nyújtott, 2019. évre vonatkozó támogatással való elszámolást
elfogadja.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

XIII.  Non-profit szervezetek támogatási kérelme

dr.  Takács  Katalin,  aljegyző: Kettő  támogatási  kérelem  érkezett,  az  egyik  a  Rákóczi
Szövetségtől,  a  másik  pedig  a  Határtalan  Hangok  Közhasznú  Alapítványtól.  Mindketten
nyilatkoztak,  hogy  nem  esnek  kizáró  korlátozás  alá,  nem  összeférhetetlenek  és  nem  is
érintettek. A Rákóczi Szövetség nem jelölt meg támogatási összegek, a Határtalan Hangok
Közhasznú Alapítvány 1.500.000.- Ft támogatást kér. 

Horváth Dezső, polgármester: Annyival egészítené ki, hogy a Rákóczi Szövetség a határon
túli gyerekeknek különböző szellemi, műveltségi, nyaraltatási dolgaira fordítja ezt a pénzt. A
Határtalan  Hangok  Közhasznú  Alapítvány  a  Csuri  Ákos  féle  szervezet,  akik  3  napos
programot csinálnak Kővágóörsön és a környező településeken, ahol a bázishely Kővágóörs
lesz. Színvonalas programokat hoznak, egy részét ismeri az ígérvényeknek, illetve komoly
előadókat  hoznak,  amit  saját  költségvetésből  nem  igazán  tudnának  finanszírozni.  Az
Önkormányzat részéről, amit vállalna, hogy a Falunap is ebben lenne, egy napot kijelölnének,
amikor közösen főznének, főzőverseny keretében, illetve lenne a Faluszínház újabb darabja,
valamint még szeretnék Gryllus Vilmos előadását beletenni. Az a 1,5 millió forint, amit eddig
szoktak  beletenni  a  Falunapi  rendezvénysorozatba,  azt  az  összeget  most  odaadnák  az
Alapítványnak.  Sajnos  a  tornakert  helyszíne  nem alkalmas  a  falunapi  helyszínnek a  nagy
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meleg miatt, valamint a falunap időpontja egybe esett a Kapolcsi napokkal, egyebekkel, ezért
nem tudtak akkora marketinget kiszorítani, amekkorát szerettek volna, de úgy gondolja, hogy
ez az Alapítvány alkalmas és képes lesz erre.  Nagyobb lesz az esély arra,  hogy nagyobb
színvonalat tudnák produkálni, mintha a település tenné önerőből. Ezt a 1,5 millió forintot
javasolja az Alapítványnak, valamint 15.000.- Ft-ot a Rákóczi Szövetségnek. 

Sümegi László képviselő 11:16 órakor megérkezett  az ülésre,  így a jelenlévő képviselők
száma 5 főre kiegészült. 

Pelikán  Attila,  képviselő: A  Pénzügyi  Bizottság  hasonlóképpen  javasolja,  a  Rákóczi
Szövetség részére 15.000.- Ft, a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány részére az igényelt
1.500.000.- Ft támogatás odaítélését javasolja. 

Horváth  Dezső,  polgármester: Köszöni  szépen,  szintén  ezt  javasolja.  Kéri,  döntsenek
először a Rákóczi Szövetség részére 15.000 Ft támogatás odaítéléséről. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

18/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség támogatásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  20/2013.  (XI.  13.)  önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Rákóczi Szövetséget (székhelye:
1027 Budapest, Szász Károly u. 1.) (továbbiakban: Szövetség)  egyszeri 15.000 Ft-tal, azaz
Tizenötezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Szövetség pénztára javára. 
A támogatás célja:  A határon túli magyar iskolaválasztást elősegítő Beiratkozási Program
támogatása
A felhasználás határideje: 2020. december 31.
A Szövetség a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok, önkormányzati hivatalok
igazgatási tevékenysége

Felkéri a polgármestert,  hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  a  Szövetséggel,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
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Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2020. március 31.
- az  összeg  kifizetésére:  a  megállapodás  megkötését  követően,  az  abban  foglaltak

szerint
- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő

lejártát követő testületi ülésen.

Horváth Dezső, polgármester: Javasolja a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány részére
1.500.000.- Ft támogatás elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

19/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  20/2013.  (XI.  13.)  önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza,  hogy a Határtalan Hangok Közhasznú
Alapítványt  (székhelye:  1146  Budapest,  Dózsa  Gy.  út  11.)  (továbbiakban:  Alapítvány)
egyszeri  1.500.000 Ft-tal, azaz  Egymillió-ötszázezer  forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A  támogatás  célja:  2020.  évi  kővágóörsi  Falunaphoz  kapcsolódó  nyári  kulturális
rendezvények megvalósításának támogatása
A felhasználás határideje: 2020. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok, önkormányzati hivatalok
igazgatási tevékenysége

Felkéri a polgármestert,  hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  az  Alapítvánnyal,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2020. március 31.
- az  összeg  kifizetésére:  a  megállapodás  megkötését  követően,  az  abban  foglaltak

szerint
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- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő
lejártát követő testületi ülésen.

XIV.   Kővágóörsi  Művészeti  Napok   -  KŐFESZT  -   rendezvénysorozathoz
kapcsolódó kérelmek elbírálása

Horváth Dezső, polgármester: Itt a KŐFESZT kapcsán felmerülnek rendezvényhelyszínek,
amiket  az  Önkormányzat  alkalmassá  tud  tenni  arra,  hogy  rendezvény  helyszíne  legyen,
lehessen. Nem olyan túl sok van ebből, illetve van a címer használat,  amit szeretne még a
projekt vezetője alkalmazni. Azt gondolja, hogy semmi ördöngősség nincsen a kéréseikben,
tehát amivel tudnak, járuljanak hozzá, mert a település is több lesz ennyivel. Tudni kell, hogy
bevonnák a környező településeket is a tervek szerint, a program fogadtatása vegyes, de ez az
ő dolguk. Úgy gondolja ezt jelenleg illik maximálisan támogatni, végre valami történik. A
kultúra felvirágoztatása kapcsán korábban nagyon bíztak a Népfőiskolában, de sajnos nagyot
csalódtak,  nem  mentek  velük  előbbre.  Most  a  lehetőséget  megadják  ennek  a  KŐFESZT
rendezvénysorozatnak, aztán majd meglátják, hogy mi alakul ki belőle. Amit ebbe beleadnak,
azt a falunap kapcsán eddig is megtették minden évben, ezért ez a költségvetésüket pluszban
nem nagyon érinti. Át is beszélte ezt a menedzsment vezetőjével, ő is elfogadja ezt. Ezzel
olyan kulturális programot hoznak ide Kővágóörsre, ami még itt nem volt. Javasolja a kérés
támogatását. 
Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét.

Pelikán Attila, képviselő:  A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja mind a 6 pontban
leírt kérésnek megfelelően támogassák a rendezvényt.

Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi Aljegyző asszonyt, van-e valami kiegészíteni valója?

dr. Takács Katalin, aljegyző:  Úgy gondolja, hogy a határozati javaslat  2. pontját a többi
pont felöleli. 

Horváth Dezső, polgármester: Ezzel a kiegészítéssel javasolja akkor a 2. pont kivételét. Aki
egyetért a határozati javaslat többi pontjával, az kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

20/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Művészeti Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódó kérelmek elbírálásáról 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint támogatja a 2020.
évben  megrendezni  tervezett  második  Kővágóörsi  Művészeti  Napok  -KŐFESZT-
rendezvénysorozat megvalósítását:

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Kővágóörs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a  közterület  használat  szabályairól  szóló 6/2005 (III.14.)  sz.
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rendelet 11. § b) pontja értelmében a közterület-használati díj fizetése alól mentességet
adjon a Határtalan Hangok Alapítvány részére 2020.08.06-2020.08.08-ig, jótékony és
közcélú rendezvény megtartsa céljából.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Kővágóörs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Kővágóörs község jelképeiről és a jelképek használatáról szóló
6/1995.  (IV.  24.)  számú önkormányzati  rendeletének  8.  §  (1)  bekezdése  alapján
engedélyezze  a  település  címerének  használatát  a  fesztivál  reklám  és  promóciós
anyagaiban.

3. A Képviselő-testület biztosítja az Önkormányzat tulajdonában lévő Kővágóörs, 112/1.
hrsz-ú  ingatlan  (Kultúrház  udvar)  használatát  sátorhelyek  kialakítása  céljából
2020.08.06-2020.08.08-ig a  Kővágóörsi  Művészeti  Napok vendégei  részére,  azzal,
hogy e döntés nem mentesít az esetleg szükséges hatósági engedélyek beszerzésének
kötelezettsége alól. 

4. A Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármester,  hogy  a  közút  kezelőjével,  a  Magyar
Közút  Nonprofit  Zrt.-vel  egyeztessen  a  vázolt  rendezvény  ideje  alatti  úthasználati
lehetőségekről.

A jelen határozatban biztosított ingyenes vagyonhasználat a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi  CXCVI.  törvény  11.  §  (13)  bekezdésére  tekintettel  a Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontján
(helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a kulturális szolgáltatás) alapszik. 

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  rendezvénysorozattal  kapcsolatos,  az
Önkormányzat  és  a  szervező  Határtalan  Hangok  Alapítvány  jogait  és  kötelezettségeit
együttműködési megállapodásban rögzítse. 

                                   
Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: 2020. június 30. 

XV.  Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
támogatás kérése

Horváth Dezső, polgármester:  Ezeket a feladatokat a Többcélú Társulás látja el így-úgy.
Sajnos elég sok az érintett gyerek, de nem a gyerekeken múlik, hogy rászorultak. A Szolgálat
kérése egy egynapos program támogatása itt a medencében. Esetleg még egy kis szendviccsel
is  segítenének  rajtuk.  Ez  egy  hetes  program,  amiből  egy  nap  támogatását  kérik  az
Önkormányzatnak. Több települést megkeresnek ezzel kapcsolatban és a települések fogadják
őket. Legyen egy kis örömük is ezeknek a gyerekeknek, ezért javasolja a támogatást.
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van valami észrevétele, véleménye?

dr. Takács Katalin, aljegyző: A Szolgálat a nyári táboroztatáshoz egyszeri összeget szeretne
kérni. 

Horváth  Dezső,  polgármester: Mennyi  legyen?  -  20.000.-  vagy  30.000.-  Ft?  Legyen
30.000.- Ft. Aki ezt el tudja fogadni, kézfeltartással jelezzen. 
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Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

21/2020. (II. 14.) HATÁROZATA

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Balaton-felvidéki
Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  (a  továbbiakban:  Szolgálat)
kérelmét  támogatja,  és  a  Szolgálat  részére  a  Szolgálat  ellátási  területén  élő  a  hátrányos
helyzetű  gyermekek  nyári  táboroztatásához  egyszeri  30.000.-  Ft,  azaz  Harmincezer  forint
támogatást nyújt.  
A Szolgálat köteles a támogatás felhasználásáról tájékoztatást adni.
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2020. április 1.

Horváth  Dezső,  polgármester:  Kérdezi,  hogy  kinek  van  közérdekű  bejelenteni  valója,
hozzászólása, ami érinti a Testületet vagy a települést? 

Bejelentés, hozzászólás nem hangzott el.

Horváth Dezső, polgármester: Amennyiben nincs több  kérdés, hozzászólás megköszöni a
részvételt és az ülést 11:23 órakor bezárta. 

Kmft.

            Horváth Dezső                                                                    Dr. Szabó Tímea
             polgármester                                                                                 jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
                                                                           dr. Takács Katalin
                                                                                    aljegyző
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