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

___________________________________________________________________________
Szám: Krs/216-8/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2019. május 21.  napján
14:30 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

                         Nagy Lászlóné képviselő
Pelikán Attila képviselő

                         Sümegi László képviselő 

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Érdeklődők részéről megjelent:   Dávid Gábor   strandüzemeltető képviseletében
          Lehoczki Henrikné

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső, polgármester:  Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendek elfogadása előtt javasolja megtárgyalni a beszámolót a két ülés között eltelt
időszakban történt fontosabb eseményekről és a határozatok végrehajtásáról. A szokásukhoz
híven mindent határidőben, a törvényi előírásoknak megfelelően végrehajtottak. 
Aki egyetért a jelentés elfogadásával, kéri kézfeltartással szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

62/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

Jelentés elfogadásáról 
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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 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

63/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

A 2019. május 21-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
május  21-i  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint  határozza
meg:

 

I.    A 2018. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

II.  Kővágóörs Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásának
elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

III.  Ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

IV.  Elszámolás a 2018. évi rendezvényekről
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

V.  A  strand  használatának  rendjéről  és  a  belépődíjairól  szóló
6/2006. (V. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról  
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VI. A háziorvosi körzet – Kővágóörs, Kékkút, Salföld -  háziorvosi
tevékenység  helyettesítéssel  történő  ellátására  kötött  vállalkozói
szerződés módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VII.  Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VIII.  Varga  Béla,  Varga  Béláné  Kővágóörs  zk.  9210.  hrsz-ú
önkormányzati ingatlant érintő telekalakítási javaslata
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester
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IX.   Kővágóörsi  Művészeti  Napok  rendezvénysorozat  keretein
belül  térítésmentes  közterület  használat,  illetve  szálláslehetőség
biztosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

X.  Támogatási kérelem
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

I.  A 2018. évi költségvetés módosítása

Horváth Dezső, polgármester:  Az anyagot ismerik, megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is.
Kéri a véleményüket. 

Pelikán  Attila,  képviselő: A  Pénzügyi  Bizottság  elfogadásra  javasolja  a  költségvetés
módosítását, valamint az ahhoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót.

Horváth  Dezső,  polgármester:  Szintén  elfogadásra  javasolja.  Kérdezi,  hogy  kinek  van
kérdése, észrevétele? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: Aki a költségvetés módosításáról szóló rendelettel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetésről szóló 
2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Horváth  Dezső,  polgármester: Javasolja  az  előterjesztésben  foglalt  tájékoztatási
kötelezettség elfogadását is. Aki el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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64/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

A költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  költségvetés
módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. 

II.  Kővágóörs Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásának elfogadása

Horváth  Dezső,  polgármester: A  maga  részéről  elfogadásra  javasolja.  Kinek  van  ezzel
kapcsolatban kérdése? Kérdezi a Pénzügyi Bizottságot, hogy mi volt a véleménye?

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés szerint
a tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatóval együtt.

Horváth Dezső, polgármester: Kéri, aki a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletet el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2019. (V. 25.) önkormányzati rendelete 

Kővágóörs Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról

Horváth  Dezső,  polgármester: Itt  is  javasolja  az  előterjesztésben  foglalt  tájékoztatási
kötelezettség elfogadását is. Aki el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

65/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

A zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  zárszámadáshoz
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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III.  Ellenőrzési jelentés

Horváth Dezső, polgármester: Az anyagot ismerik. Különösen nagy hibát nem találtak, amit
találtak, azt orvosolták. Kinek van kérdése az anyaggal kapcsolatban?

Kérdés nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérdezi a véleményüket.

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság az ellenőrzésről szóló jelentést elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek. 

Horváth Dezső, polgármester: Szintén elfogadásra javasolja az ellenőrzési jelentést, aki el
tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

66/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

A 2018. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Kővágóörs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2018.  évben  Kővágóörs  Község
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

IV.  Elszámolás a 2018. évi rendezvényekről

Horváth Dezső, polgármester:  Az anyag rendelkezésre áll,  a rendezvényszervező minden
rendezvénnyel elszámolt. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, mi volt a vélemény?

Pelikán Attila, elnök: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az elszámolást.

Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi, hogy kinek van kérdése, bármiféle észrevétele? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Horváth  Dezső,  polgármester:  Aki  a  rendezvények  elszámolását  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással jelezze. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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67/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

A 2018. évi rendezvények elszámolásáról

Kővágóörs  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  rendezvényekről  szóló
elszámolást elfogadja. 

V.  A strand használatának rendjéről és a belépődíjairól szóló 6/2006. (V. 18.)
önkormányzati rendelete módosításáról

Horváth Dezső, polgármester: A strand üzemeltető megbízásából jelen van Dávid Gábor úr.
Hosszasan tárgyalta a Pénzügyi Bizottság az anyagot. Itt az történik,  hogy a Testület  által
meghozott rendelethez alkalmazkodnia kell a vállalkozónak minden vonatkozásban. Az anyag
tartalmazza a javasolt kondíciókat, illetve javasolt a vállalkozó is.

Lehoczki  Henrikné,  lakossági  résztvevő:  Lehet  tudni,  hogy  mik  azok  a  javaslatok?  A
gyerek jegy változott-e és visszament-e a családi kedvezmény?

Dávid Gábor, strandüzemeltető megbízásából: A családi jegyet korrigálták, tehát 2 felnőtt
és 2 gyerek. 

Horváth Dezső, polgármester: És a 6 év alatti gyerekek ingyen bemehetnek.
 
Lehoczki  Henrikné,  lakossági  résztvevő:  Az  jó.  Ábrahámhegyen  14  éves  korig  van
kedvezmény. A szülővel bemehet akár 5 gyerek is a családi belépővel. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Itt is bemehet a családi belépővel. 

Lehoczki Henrikné, lakossági résztvevő: Eddig úgy volt, hogy 2 szülő és 1 gyerek. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Eddig is úgy volt, hogy 2 szülő és 2 gyerek.
A rendeletben eddig is így volt. 

Lehoczki Henrikné, lakossági résztvevő: Lehet, hogy így volt, de a strandon úgy volt kiírva,
hogy 2 szülő és 1 gyerek. Ezt meg is tudja mutatni. Ezt nehezményezte már a nyáron is. 

Dávid Gábor, strandüzemeltető megbízásából: Most jól van, már korrigálták, de ezt már
ősszel is elmondta Lehoczkinénak. 

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Kiegészítésként elmondja, hogy még plusz
további kedvezményt vezetnek be, hogy 6 éves korig ingyenes a gyerekjegy. Eddig 3 éves
korig volt, most 6 éves korig. 6-18 éves korig pedig kedvezményes jegyet lehet váltani. 

Lehoczki Henrikné, lakossági résztvevő: Nagyon jó, nagyon örül neki.

Horváth Dezső, polgármester: Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

6



Pelikán Attila,  képviselő: A Pénzügyi  Bizottság elfogadásra javasolja  az előterjesztésnek
megfelelően azzal,  hogy a felnőtt  napi belépőjegy árát  emeljék meg 500 Ft-ról 600 Ft-ra.
Nyilván ezt a Testületnek is jóvá kell hagyni.

Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi a képviselőket, kinek, mi a véleménye?

Nagy Lászlóné képviselő: Egyetért az emeléssel.

Papp István, alpolgármester: Reálisnak tartja. Kivesézték ezt a Bizottság ülésén, amennyi
többlet munkát vállalt a bérlő, ez a 100 Ft-os emelés nem egy eget rengető összeg. Véleménye
szerint elfogadható az emelés. 

Horváth  Dezső,  polgármester:  Akkor  a  beépített  kedvezmények  mellett  a  felnőtt  napi
belépőjegy árát 500 Ft-ról 600 Ft-ra módosulna. Ezt javasolja elfogadásra. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete

A strand használatának rendjéről és a belépődíjairól szóló
6/2006. (V. 18.) önkormányzati rendelete 

módosításáról

VI.  A háziorvosi körzet  - Kővágóörs, Kékkút, Salföld -  háziorvosi tevékenység
helyettesítéssel történő ellátására kötött vállalkozói szerződés módosítása

Horváth Dezső, polgármester: Az anyagot ismerik, a szerződés ez alapján egy határozatlan
idejű szerződésbe teljesedett ki. Ezt Salföld és Kékkút települések Képviselő-testületei már
elfogadták. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kéri a véleményüket. 

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztési szerinti határozati
javaslat elfogadását.

Sümegi László képviselő 15:11 órakor távozott az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma
4 főre csökkent.

Horváth  Dezső,  polgármester: Egyetért  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatával,  kéri,  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: 
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

68/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

A háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött
vállalkozói szerződés módosításáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  és  hozzájárulását
adja,  hogy  a  Kővágóörs  –  Kékkút  –  Salföld  háziorvosi  körzet  helyettesítéssel  történő
ellátására  a  2019.  június  30-ig  megbízott  KIRÁLY  Gyógyító  Betéti  Társaság  szerződése
módosításra  kerüljön,  mely  a  továbbiakban  határozatlan  időre  kerülne  megkötésre  az
előterjesztésben foglaltak szerint. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szerződés módosítás aláírására. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal

VII.  Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése

Horváth  Dezső,  polgármester:  Ez  arról  szól,  hogy  ha  bejelentés  érkezik  parlagfüves
ingatlanról, akkor közérdekű védekezést kell elrendelnie a Jegyzőnek, akinek erre a munkára
meg  kell  előlegezni  a  költségeket,  amit  majd  visszaigényel  a  Hivatal  és  visszaadja  az
Önkormányzatnak. 

Horváth Dezső, polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kéri javaslatukat. 

Pelikán Attila,  képviselő: A Pénzügyi  Bizottság elfogadásra javasolja  az előterjesztésnek
megfelelően.

Horváth Dezső, polgármester: Szintén javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását. 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

69/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezéséről

Kővágóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közérdekű
védekezés  elrendelésére  jogosult  hatóság  (jegyző)  az  általa  kiválasztott  gazdálkodó
szervezetet bízza meg a közérdekű védekezés elvégzésére.
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Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  költségvetése  terhére  vállalja  a
közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezését.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

Sümegi László képviselő 15:14 órakor visszaérkezett az ülésre, így a jelenlévő képviselők
száma kiegészült 5 főre. 

VIII. Varga  Béla,  Varga  Béláné  Kővágóörs  zk.  9210.  hrsz-ú  önkormányzati
ingatlant érintő telekalakítási javaslata 

Horváth  Dezső,  polgármester:  Az  anyagot  kitárgyalták  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén.
Gyakorlatilag ők ugyan akkorát adnának az önkormányzati úthoz, csak az utat áthelyeznék
abba az útba, amit ténylegesen használnak is. Megpróbálnák ezt a megoldást,  nem tudják,
hogy mi lesz a vége. Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét.

Pelikán  Attila,  képviselő: A  Pénzügyi  Bizottság  elfogadásra  javasolta  a  kérelemnek
megfelelően. 

Horváth  Dezső,  polgármester:  Szintén  ezt  javasolja.  Aki  egyetért  az  előterjesztés  szerinti
határozati javaslat elfogadásával, azt kéri kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

70/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

Varga Béla, Varga Béláné Kővágóörs 9210. hrsz-ú önkormányzati ingatlant érintő
telekalakítási javaslata

Kővágóörs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  Varga  Béla  és  Varga
Béláné  (8253  Révfülöp,  Káli  u.  88.)  telekhatár  rendezésével  kapcsolatos  javaslatával,  a
Kővágóörs  Község  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  Kővágóörs,  9210.  hrsz-ú,  saját
használatú út művelési ágú, és Varga Béla Sándor és Varga Béla Sándorné tulajdonában lévő
Kővágóörs, 9207. hrsz-ú, szőlő művelési ágú ingatlanok érintettségével.

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  költségvetése  terhére  vállalja  a
telekalakítással kapcsolatos költségeket.
A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  a telekalakítással  kapcsolatos  eljárások
lebonyolítására. 

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos
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IX.  Kővágóörsi Művészeti Napok rendezvénysorozat keretein belül térítésmentes
közterület használat, illetve szálláslehetőség biztosítása

Horváth  Dezső,  polgármester:  Csuri  Ákos  úrról  van  szó,  ominózus  fiatalember,  aki
különböző rendezvények szervezésével  is  foglalkozik  és  van egy olyan elképzelése,  hogy
Kővágóörsi Művészeti Napok címszó alatt egy 3 napos rendezvényt szervezne Kővágóörsre,
próba  jelleggel.  Ehhez  kéri  a  Művelődési  Házat,  annak  udvarát  sátrazás  céljára,  és  a
tornakertet. A sátrazás céljára talán a Kultúrház udvara elengedő lesz. A programokat még
nem ismerik, kíváncsian várja. Az úriember nagyon szimpatikus volt, nem jelentkezett nagy
kérésekkel. Tájékoztatta, hogy a Testület fog dönteni ebben a kérdéskörben, de úgy gondolja,
hogy  a  Testület  semmilyen  kulturális  rendezvény  rendezésétől  nem  zárkózik  el,  amire
lehetőségük van és tudnak, akkor megtesznek mindent ennek érdekében. 
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kéri a véleményüket.

Pelikán  Attila,  képviselő:   A  Pénzügyi  Bizottság  javasolta  a  közterület  használatát
térítésmentesen. 

Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?

Kérdés nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: A Pénzügyi Bizottság javaslatával javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat 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

71/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

Kővágóörsi Művészeti Napok rendezvénysorozat keretein belül térítésmentes közterület
használatáról, illetve szálláslehetőség biztosításáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy
Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat szabályairól
szóló  6/2005  (III.14.)  sz.  rendelet  11.  §  b)  pontja  értelmében  a  közterület-használati  díj
fizetése  alól  mentességet  adjon  a  Határtalan  Hangok  Alapítvány  részére  2019.08.08-
2019.08.11-ig, jótékony és közcélú rendezvény megtartsa céljából.

Kővágóörs  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  Kővágóörs  Község  Önkormányzatának  tulajdonában  lévő  Kővágóörs,  112/1.  hrsz-ú
ingatlanon (kultúrház udvar) sátor helyeket biztosítson 2019.08.08-2019.08.11-ig a Határtalan
Hangok Alapítvány kérésére a Kővágóörsi Művészeti Napok vendégei részére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse. 

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: 2019. június 21.
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X.  Támogatási kérelem

Horváth  Dezső,  polgármester:  A Határtalan  Hangok  Alapítvány  támogatási  kérelemmel
fordult  a Képviselő-testülethez.  Ez az Alapítvány az előző napirendnél  tárgyalt  Művészeti
Napik rendezésében vesz részt. Arra gondolt,  hogy egy jelképes összeggel,  50.000.- Ft-tal
megtámogatnák  ezt  a  rendezvényt,  amennyiben  a  Képviselő-testület  egyetért  vele.
Megtámogatták a rendezvényt a helyszínnel, közterülettel, szálláshellyel, ezért javasol ekkora
összeget.  

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság is ennyi támogatást javasolt.

Horváth Dezső, polgármester: Egyetért vele, ezért aki egyetért az Alapítvány 50.000.- Ft-os
támogatásával, az kézfeltartással szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

72/2019. (V. 21.) HATÁROZATA

Határtalan Hangok 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 Alapítványt
(székhelye: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 11.) (továbbiakban: Alapítvány)  egyszeri  50 000
Ft-tal, azaz  Ötvenezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára. 
A támogatás célja: A Kővágóörsi Művészeti Napok rendezvénysorozat támogatása
A felhasználás határideje: 2019. december 31.
Az Alapítvány a támogatásról 2020. 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  Alapítvány,  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: 2019. június 30.
- 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.

Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója?

Lehoczki Henrikné lakossági résztvevő: A Pálkövei közparkról szeretne pár szót mondani.
Most  Kerkápoly  Elemérrel  dolgoznak.  Ez  a  park  egy  civil  kezdeményezés,  amelynek
koordinátora lett. A parkról készült tervet körbe adná a Testületnek. Pénzt nem fogadnak el,
csak  az  Önkormányzattól.  Magánszemélyektől  nem,  hanem eszközzel  hozzá  lehet  járulni.
Eddig már 2 pad van, van 3 ember, aki dolgozik, akik jönnek majd, de előtte a földmunkát
kell  még folytatni.  Most majd hozzák azt a földet,  amit  elterítenek,  mert nagyon köves a
terület. 4 teherautó föld kell, már meg is van rendelve. A terítés után a segítők jönnek. 

Horváth  Dezső,  polgármester: Ez  egy  szép  kezdeményezés,  végre  valami  helyi
kezdeményezés történik Pálkövén. Köszönhető ez Emesének. Azt meg tudják ígérni,  hogy
valamennyi csekély összeggel a Testület is tudja majd támogatni. Írják le, hogy mire lenne
szükségük és akkor a Testület dönteni fog. 

Lehoczki Henrikné, lakossági résztvevő: Eddig sajnos az eső miatt  álltak a munkálatok,
mert nem lehetett  felmenni a területre.  Várják a földet és utána kezdik a sziklakertet  és a
növények betelepítését. Nem kis fákat ültetnek, hanem már ember nagyságú fákat, hogy már
rögtön legyen látszata  az  egésznek.  2-3 éve  ültette  a  rózsákat  a  stranddal  szembe és  egy
nagyon szép rózsakert alakult ki. A mellette lévő részt is szeretnék majd folytatni, ott szintén
rózsakertet csinálnak. A parkban lesz egy domb, ahol a gyerekek futkározhatnak is, füvesíteni
is fognak. Jelenleg nyolcan vannak a munkálatokra.  Nagyon szép lesz, tesznek pallókat,  a
gyerekek tudnak majd pecázni, kihelyeznek bicikli tárolókat.

Horváth Dezső, polgármester:  Csak örülni tud az ilyen kezdeményezéseknek. Valószínű a
Testület is egyetért vele, hogy adnak szerszámokat, legyen igényes ez a park. Írják le, hogy
mire lenne szükségük. 

Lehoczki Henrikné, lakossági résztvevő:  Jelezni szeretné, hogy ki van nyitva a mázsaház.
Nem tudja, hogy ki nyitotta ki, levágták a lakatot. 2 zsák szemét van benne, más nincs. Úgy
gondolja újra le kell zárni, hogy ne legyen az nyitva, engedelmükkel újra rátesznek egy vasat
és lezárják, vagy valami funkciót ki kell rá találni. 

Horváth Dezső, polgármester:  Nem szeretnének egyenlőre oda semmit, nyugodtan zárják
le. 
Amennyiben nincs több hozzászólás megköszöni a részvételt és az ülést 15:38 órakor bezárta.

Kmft.

            Horváth Dezső                                                                        Tóthné Titz Éva
             polgármester                                                                jegyzőt helyettesítő aljegyző
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