
 1 

 

 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2. 

___________________________________________________________________________ 

Szám: Krs/216-3/2019. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 18. napján 

15:30 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 

                          Sümegi László  képviselő  

 

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van: 

 

 Tóthné Titz Éva   jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 Kirnbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző 

 

Érdeklődők részéről megjelent: 

 

 Lehoczki Henrikné Pálkövei Vízisport Egyesület képviseletében 

  

 

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. Nagy Lászlóné képviselő 

asszony jelezte, hogy ma nem tud részt venni az ülésen, mert dolgozik. 

 

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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETÉNEK 
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12/2019. (II. 18.) 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 

 

13/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

A 2019. február 18-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 

február 18-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza 

meg: 
  

I.     A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester 

 

II. 2019. évi közbeszerzési terv  

Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester 

 

III.  2019. évi rendezvényterv 

Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester 

 

IV. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 

önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester 

  

V. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester 

 

VI.   Kővágóörs közösségi színterek díjköteles használata, díjának 

meghatározása   

Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester 

 

VII. Törvényességi felhívás   

Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester 
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VIII.  Az illegális hulladéklerakók felszámolása című pályázat 

benyújtása, pályázatíró megbízása   

Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester 

 

IX. Alapítványok, egyesületek 2017. évi és 2018. évi 

támogatásának elszámolása 

Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester 

 

X. Rákóczi Szövetség és a Polgárőr Egyesület Kővágóörs 

támogatási kérelme 

Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester 

 

XI. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló 

Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester 

 

XII.  Petró Zoltán részére 2 db gépkocsi parkoló használatának 

hozzájárulása 

Előterjesztés: Horváth Dezső, polgármester 

 

 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

 

I.  A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása 
 

Horváth Dezső, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. A Pénzügyi Bizottság 

tárgyalta a napirendet. Azt gondolja, hogy ennél rosszabb költségvetésük ne legyen. Ami 

érdekli az az, hogy van benne 48 millió forint tartalék amellett, hogy sok fejlesztés is 

szerepel a költségvetésben. Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetést az 

előterjesztésnek megfelelően.  

 

Horváth Dezső, polgármester: A maga részéről is elfogadásra javasolja a költségvetést. 

Kéri, aki a költségvetésről 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 

 

2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete  

 

a 2019. évi költségvetésről  
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Horváth Dezső, polgármester: A költségvetéshez kapcsolódik az adósságot keletkeztető 

ügyletek, melyek nem lesznek. 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 

 

14/2019. (II. 18.) 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 3. § (1) 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: 

                                                   2019.  58 536 415 Ft 

                                                        2020.  56 310 000 Ft 

                                            2021.  56 465 000 Ft 

 2022.  56 570 000 Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                               2019. 0 Ft 

                                                               2020. 0 Ft 

                                                               2021. 0 Ft 

                                                               2022. 0 Ft 

 

 

 

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 

 

15/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

Költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetéshez 

kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót elfogadja.  
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II.  2019. évi közbeszerzési terv 
 

Horváth Dezső, polgármester: Szerencsés helyzetben vannak, mert még két közbeszerzés 

van folyamatban. Egy már lezajlott, ez a Hivatali tetőépítés beruházása, amely egy 30 milliós 

projekt, amibe 1,5 millió forint önerőt kell betenni. Vissza van még a Zöldfa utcai 

vízelvezetés projekt 45 milliós beruházás, valamint a piac beruházás, amely 45 milliós 

beruházás és 23 millió forintos önrésszel. Ez a két közbeszerzés zajlik most. 

Kérdezi, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? 

 

Kérdés, nem hangzott el.  

 

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Aki a 2019. 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 

 

16/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

A 2019. évi közbeszerzési tervről 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2019. évben 

összesített közbeszerzési eljárások éves tervét a határozat mellékletét képező tartalommal 

elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 

beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Horváth Dezső polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

 

 

III.  2019. évi rendezvényterv 

 

Horváth Dezső, polgármester: Az anyagot ismerik. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri a 

javaslatukat.  

 

Pelikán Attila, képviselő:  A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendezvénytervet.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Szintén elfogadásra javasolja. Aki a 2019. évi 

rendezvénytervet 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 

 

17/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

A 2019. évi rendezvénytervről 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi rendezvénytervet 

elfogadja.  

 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

III. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról   

 
Horváth Dezső, polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén mindenki ott volt, ahol Jegyző 

asszony elmondta részleteiben a módosítás okát. Ez azóta nem változott. Kéri a Pénzügyi 

Bizottság álláspontját. 

 

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását 

az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 

Horváth Dezső, polgármester: Szintén elfogadásra javasolja. Kéri a Képviselő-testületet, 

akik egyetért a szociális rendelet módosításával 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 

 

3/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete  

 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 

1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

V. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet 

módosítása 
 

Horváth Dezső, polgármester: Az anyagot ismerik. Bizonyos nyersanyag árak emelkedése 

kapcsán tervezi a szolgáltató az emelést, amit úgy gondol, hogy jogos. Pénteken volt az 

Óvoda Társulási ülés, ahol a vezető óvónő is elmondta, hogy jó minőségben látják el az 

étkeztetést, panasz nincsen, választék bővítését szeretnék, amennyiben lenne rá lehetőség. Ez 

ügyben majd megkeresik a szolgáltatót. A maga részéről elfogadásra javasolja. Az óvodában 

egy gyermeket érint ez a díj, a többieket nem, mert mindenki szociálisan rászorult.  
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Kérdezi, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban? 

 

Kérdés nem hangzott el.  

 

Horváth Dezső, polgármester: 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 

 

4/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete  

 

az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható 

kedvezmény megállapításáról szóló  

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

 

 

 

VI.  A közösségi színterek díjköteles használata, díjának meghatározása 

 
Horváth Dezső, polgármester: Az anyagot ismerik, tavaly meghatározták a díjakat. Az idei 

évben nem terveznek emelést. Ez a szolgáltatás mennyiségének a bővítését szolgálja a 

faluban, innentől kezdve nem egy jelentős tétel, a költségvetést nem igazán érinti. Kéri a 

Pénzügyi Bizottság elnökét, milyen döntést hozott a Bizottság? 

 

Pelikán Attila, elnök: A Pénzügyi Bizottság nem kívánja emelni a tavaly meghatározott 

díjakat.  

 

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 

 

18/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színterek igénybevételi 

díját felülvizsgálta és 2019. évben nem kíván a díjakon változtatni.  
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VII.   Törvényességi felhívás 

 

Horváth Dezső, polgármester: Jelzés érkezett a Kormányhivataltól, hogy nem volt fent az 

anyag a honlapon. Amikor a felszólítás megérkezett, másnap már a hiányzó jegyzőkönyvek 

felkerültek a honlapra. Tehát eleget tettek a felhívásnak. Javasolja tudomásul venni és 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 

 

19/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

A képviselő-testületi jegyzőkönyvek honlapon történő közzétételével 

kapcsolatos törvényességi felhívásról 

 

 Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

VEB/53/209/2019. számú törvényességi felhívást megismerte, az abban leírtakat elfogadja, a 

feltárt jogszabálysértő gyakorlatot a továbbiakban megszünteti. 

 

 Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 Határidő: 2019. február 20. 

 

 

 

 

VIII.  Az illegális hulladéklerakók felszámolása című pályázat benyújtása, pályázatíró 

megbízása 

 

Horváth Dezső, polgármester: Az illegális szemétlerakókat az állam is szeretné valamilyen 

módon pályázati forrással is megtámogatni. Van egy pályázó, az NHSZ, aki ezt bevállalnál. 

Van egy pályázatírója az Önkormányzatnak, Virág Attila, aki 50.000.- Ft összegért ezt a 

pályázatot elkészíti és benyújtja. Javasolja őt megbízni ezzel a feladattal. 

Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kéri a véleményüket. 

 

Pelikán Attila, elnök: A Pénzügyi Bizottság is javasolja a pályázat benyújtását és a 

pályázatíró megbízását.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Javasolja elfogadásra a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 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 

 

20/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 
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Az illegális hulladéklerakók felszámolása című pályázat benyújtása,  

pályázatíró megbízása 

 

Kővágóörs Község Önkormányzatának az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 

(Közreműködő Szervezet) által kezelt „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázat 

benyújtásáról és a beérkezett ajánlat elbírálásáról az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázatot benyújtja. A 

Városökológia Bt. (1048 Budapest, Böröndös utca 10. II. em. 4.) által a pályázati 

dokumentáció elkészítésre és project menedzselésre benyújtott árajánlatát elfogadja.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 

Határidő: azonnal                   

 

 

 

IX.  Alapítványok, egyesülete 2017. évi és 2018. évi támogatásának elszámolása 
 

Horváth Dezső, polgármester: Itt az érintettek voltak a Polgárőregyesület 300.000.- Ft-tal, 

Mészáros Erzsébet 60.000.- Ft-tal, Geiger Máté 40.000.- Ft-tal. Az anyagból kitűnik, hogy az 

érintettek elszámoltak ezekkel az összegekkel. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az anyagot, 

kéri véleményüket.  

 

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja a támogatások elszámolásának 

elfogadását az előterjesztés szerint.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Szintént ezt javasolja. Az előterjesztés szerint külön-külön 

kell döntést hozni, ezért kéri, aki egyetért a Polgárőr Egyesület Kővágóörs 2018. 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 

 

21/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

Polgárőr Egyesület Kővágóörs támogatásának elszámolásáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Polgárőr Egyesület Kővágóörs 

(8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1.) részére nyújtott, 2018. évre vonatkozó támogatással való 

elszámolást elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Dezső polgármester 

Határidő: azonnal 
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Horváth Dezső, polgármester: Aki Mészáros Erzsébet 2017. 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 

 

22/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

Mészáros Erzsébet támogatásának elszámolásáról 

 
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Mészáros Erzsébet (8254 

Kővágóörs, Árpád u. 8.) részére nyújtott, 2017. évre vonatkozó támogatással való elszámolást 

elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Dezső polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Horváth Dezső, polgármester: Aki Geiger Máté 2017. 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 

 

23/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

Geiger Máté támogatásának elszámolásáról 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Geiger Máté (8254 Kővágóörs, 

Jókai u. 75.) részére nyújtott, 2017. évre vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Dezső polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

X.  Rákóczi Szövetség és a Polgárőr Egyesület Kővágóörs támogatási kérelme 
 

Horváth Dezső, polgármester: Az anyagot ismerik. A Rákóczi Szövetség a határon túli 

magyarok iskoláztatási támogatását támogatják, ehhez kérnek most támogatást. Tavaly már 

adtak ennek a Szövetségnek támogatást, talán november hónapban. Újfent javasol 10.000.- Ft 

összegű támogatást odaítélni. 

A Polgárőr Egyesület Kővágóörs támogatási kérelme jóval magasabb, 560.000.- Ft. Ezt az 

összeget már beépítették a 2019. évi költségvetésből. Úgy gondolja hasznos tevékenységet 
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folytat az Egyesület. Szeretné, ha ezt továbbra is folytatnák, ezért javasolja az igényelt 

támogatás odaítélését részükre.  

Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy mi volt a Bizottság döntése? 

 

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság a kérelmeket megtárgyalta, a Rákóczi 

Szövetség részére 10.000.- Ft, a Polgárőr Egyesület Kővágóörs részére az igényelt 560.000.- 

Ft támogatás odaítélését javasolja.  

 

Horváth Dezső, polgármester: Köszöni szépen, szintén ezt javasolja. Kéri, döntsenek 

először a Rákóczi Szövetség részére 10.000.- Ft támogatás odaítéléséről. 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 

 

24/2019. (II. 18.) 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 10 000.- Ft-tal, azaz      

Tízezer 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: 2019. december 31. 

A Szövetség a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok, önkormányzati hivatalok 

igazgatási tevékenysége 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást a Szövetséggel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. 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. 
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Horváth Dezső, polgármester: Javasolja a Polgárőr Egyesület részére 560.000.- Ft 

támogatás elfogadását. 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- 

TESTÜLETE 

 

25/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

Polgárőr Egyesület Kővágóörs támogatása 

 

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 Polgárőr Egyesület Kővágóörsöt 

(székhelye: 8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri 560 000.- Ft-

tal, azaz  Ötszázhatvanezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  

A támogatás célja: működési költségek, gépkocsi fenntartás, ruházat, rendezvények 

költségeinek támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnüldözés 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. 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. 

 

 

 

XI.  Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
 

Horváth Dezső, polgármester: Ezzel sok tennivaló nincsen, javasolja a beszámoló 

elfogadását. Aki a beszámolót el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.  
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Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETE 

 

26/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 

Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló                               

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évre szóló beszámolóját 

megismerte, és azt tudomásul veszi. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesíteni 

szíveskedjen. 

 

Felelős: Horváth Dezső polgármester 

Határidő: 2019. március 15.  

 

 

 

 

XII.  Petró Zoltán részére 2 db gépkocsi parkoló használatának hozzájárulása 
 

Horváth Dezső, polgármester: Ez ún. gólya ház tulajdonosa, aki vendégházat működtet. 

Tervben van a piac építése, illetve a körülötte lévő tér rendbe tétele, a közterületet is bevonva. 

Ha a közterületet bevonják, akkor ő már alulról nem tud bejárni a telkéhez, ha csak nem 

adnak rá engedélyt. Vélhetően és várhatóan a parkolási lehetőséget ki fogják használni a 

piacra látogatók. Megbeszélték vele, hogy amennyiben nincsen piac, akkor ott megállhat, ha 

nincs hely, akkor vegye igénybe a többi lehetőséget, amik vannak a faluban. Szóba került a 

régi önkormányzati hivatal udvara, ahol különösebben gépkocsi forgalom nincs, oda 

nyugodtan beállhat. A Káli parkolótól óckodnak, mert az étterem parkoló, bár ott mindig van 

hely. Petró Zoltán helyet kért, rosszat nem akar, a település jó hírnevét viszik a faluból. 

Javasolja, hogy biztosítsanak neki helyet ilyen módon.  

 

Pelikán Attila, képviselő: Ha a volt önkormányzati épület hasznosításra kerül? 

 

Horváth Dezső, polgármester: Akkor  nem állhat be. Kérdés az is, hogy mire lesz 

hasznosítva, mert több alternatíva is van. Ha marad itt a Hivatal, akkor itt már nem tudnak 

bővíteni irattárat, vagy esetleg a tetőtérben. Arra is gondoltak, hogy a régi épületet olyan 

állapota hoznák, hogy irattárnak alkalmas legyen. Ha olyan jellegű dolog lesz ott, akkor 

természetesen nem állhat oda.  

 

Pelikán Attila, képviselő: Ez szóbeli megállapodás lesz vagy írásbeli? 

 

Horváth Dezső, polgármester: Írásbeli megállapodást lesz, kérdésére írásban kap választ, 

valamint a testületi döntés is megküldésre kerül. Gyakorlatilag alkalomszerűen mindenki ott 

áll meg, ahol tud. Ő meg erre kap engedélyt. Az előterjesztés alapján 2019. évről van szó.  
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Lehet itt szigorúnak lenni, meg elég sok kifogás érkezik innen-onnan, ezért szeretné 

elmondani, hogy intézkedett az ügyben, hogy a döntött útpadkán nem lehet várakozni, illetve 

a járdán sem. Az tévedés, hogy azért építették meg, hogy azon autók álljanak meg. Ezt valaki 

kitalálta. Ezek az úgymond járdák azért készültek, hogy a falu lakosságát megvédjék a 

kamionforgalom veszélyeitől. Ez a közterületi parkolás személy szerint rettentően aggasztja. 

Mindenki védi az udvarát, és ezért állnak a bejárókba, közterületekre, fákat ültetnek 

mindenféle engedély nélkül. Ne foglalják el a közterületeket engedély nélkül, ez a véleménye. 

Az is nagyon zavarja, amikor a Vicze ispán szobor alá autóval az, akinek van egy holdas 

udvara, ez rettentő módon zavarja. Visszatérve a napirendre javasolja, hogy ilyen módon 

adják meg a lehetőséget a kérelmezőnek.  

Aki egyetért az előterjesztésben szereplő javaslattal, ez kézfeltartással szavazzon. 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

TESTÜLETE 

 

27/2019. (II. 18.) HATÁROZATA 

 

Petró Zoltán részére 2 db gépkocsi parkoló használatának hozzájárulása 

 

Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Petró Zoltán (8254 Kővágóörs, Jókai 

Mór u. 59.) kővágóörsi ingatlantulajdonos kérelmére szállásvendégei részére a termelői piac 

2019. évi kialakítása végett engedélyezi 2019. évre, 2db gépkocsi részére a parkolási 

lehetőséget Kővágóörs, Kossuth utca 1. szám alatt lévő ingatlan udvarában. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesíteni 

szíveskedjen. 

 

Felelős: Horváth Dezső polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

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 15:52 órakor bezárta.  

 

Kmft. 

 

 

 

 

            Horváth Dezső                                                                        Tóthné Titz Éva 

             polgármester                                                                jegyzőt helyettesítő aljegyző 


