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

___________________________________________________________________________
Szám: Krs/216-6/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2019. április  18.  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
                         Nagy Lászlóné képviselő

Pelikán Attila képviselő
                         Sümegi László képviselő 

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző

Meghívottak:
Tapolcai Rendőrkapitányság képviseletében:
Sztrik Ákos rendőr százados, őrsparancsnok

Polgárőr Egyesület Kővágóörs képviseletében:
Németh Jenő gazdasági vezető

Érdeklődők részéről megjelent:   Nagy Sándor   lakossági résztvevő

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth  Dezső,  polgármester:  Köszönti  a  megjelenteket.  Külön  köszönti  Sztrik  Ákos
badacsonytomaji őrsparancsnokot, Németh Jenő urat a Polgárőrség részéről.
Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  3  fővel  jelen  van,  az  ülés  határozatképes,  azt
megnyitja. Papp István alpolgármester és Sümegi László képviselő jelezték, hogy az ülésen
nem tudnak részt venni.
Javasolja elfogadásra a meghívó szerinti napirendi pontokat, aki ezzel egyetért, kézfeltartással
jelezze. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

35/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

A 2019. április 18-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
április  18-i  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint  határozza
meg:

 

I.    Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

II.  Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2018. 
évben végzett szakmai és közhasznú tevékenységéről
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

III. Polgárőr Egyesület Kővágóörs beszámolója a 2018. évben 
végzett munkájáról
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

IV. Kővágóörs  0282/10.,  Kővágóörs  1473/1.  és  Balatonrendes
077/1. helyrajzi számú ingatlanok bérleti szerződés ügye
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

V. A strand bérbeadása, bérleti szerződése
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VI. A  házasságkötések  hivatali  helyiségen,  illetve  hivatali
munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VII.   Törvényességi  felhívás  a  20/2017.  (XII.  06.)  számú
önkormányzati rendelet vonatkozásában
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VIII.  Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi
ellátásáról 
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

IX.  A temető díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

X.  Háziorvosi asszisztens kinevezése
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

XI.  Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások
2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

2



XII.  Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

Horváth Dezső, polgármester: A napirendek előtt javasolja megtárgyalni a beszámolót a két
ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről és a határozatok végrehajtásáról.
Most is és minden esetben a feladatokat határidőben végrehajtották,  igyekeztek a törvényi
előírásoknak megfelelni. Kéri az anyagot elfogadni.
Aki egyetért a jelentés elfogadásával, kéri kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

36/2019. (IV. 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.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

I.  Közrendvédelmi beszámoló

Horváth Dezső, polgármester: Köszönti Sztrik Ákos rendőrőrs parancsnok urat. Az anyagot
mindenki megkapta. Kéri, hogy akinek véleménye, kérdése van, mondja el, tegye fel. 
Úgy gondolja, hogy kapcsolatuk továbbra is felhőtlen a rendőrséggel, nem tud róla, hogy
kirívó  események  történtek  volna  a  településen.  Itt  kapcsolódva  az  önkéntességhez  úgy
gondolja, hogy itt beletesznek apait, anyait a Polgárőrség is, a településen rend van. Várják
még, hogy a kamerák élesítésre kerüljenek, ezáltal is javulni fog a település közbiztonsága.
Örül  a  kamerarendszer  megvalósításának,  persze  valaki  nem,  vegyes  a  fogadtatása.  A
rendőrséggel majd szeretnének szerződni és a kamerafelvételeket ők felügyelnék, nekik van
ehhez jogosultságuk. 5 kamera került kihelyezésre, ezek különböző ponton figyelik a bejövő
forgalmat. Talán ezzel a szemét kérdés is valamelyest enyhülni tudna, amely jelenleg egy
sarkalatos pont itt a településen.  

Sztrik  Ákos,  rendőr  százados,  őrsparancsnok: Tisztelettel  köszönti  Polgármester  urat,
Jegyző asszonyt és a megjelenteket. Néhány gondolattal egészítené csak ki ezt a beszámolót.
A  kamera  rendszerre  reagálva,  több  településen  is  úgy  működik,  hogy  a  Tapolcai
Rendőrkapitányságon lehet megnézni ezeket a felvételeket, külön abba a helyiségbe, ahol ezt
meg lehet nézni,  csak azok a személyek léphetnek be, akik jogosultak erre és ők is csak
akkor, ha van valamilyen indok. Ez semmiféle visszaélésre nem ad okot, ettől senkinek nem
kell  tartania.  Ez egy nagyon jó dolog lesz.  Az Ábrahámszat  Kft.,  akik telepítik  ezeket  a
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kamerákat,  ők  már  tudják,  hogy  hogyan  kell  megoldani,  mert  már  több  településen  is
végeztek  ilyet.  Több  településen  működik  már  ez  a  kamera  dolog  és  valószínűleg  ez  is
közrejátszik abban, hogy csökkentek a bűncselekmények a településeken. 
A beszámolóból néhány adat: 2018. évben 9 bűncselekmény történt a településen, ezek közül
is 2 ittas vezetés volt, ami nem a közbiztonságot befolyásoló dolog. Volt családi viszályból
adódóan lopás, rongálás, volt egy kerékpárlopás, egy könnyű testi sértés és 2 db visszaélés
kábítószerrel,  ezek a pálkövei  nyaralósok körében történt.  A Tapolcai  Rendőrkapitányság
illetékességi területén zéró tolerancia van ezzel kapcsolatban is, nem mennek el az mellett
sem, ha valaki egyetlen egy szál füves cigit akar elszívni, vagy bármit. Ennek olyan komoly
következményei  vannak  a  későbbiekben,  hogy  amikor  elfogy  az  emberek  pénze  nem
szeretnék, ha otthonukban látogatnának meg bárkit is éjjel, mert elfogyott a pénzük a szerre.
Minél előbb szeretnék ezeknek a dolgoknak az elejét venni és minél előbb kezdeményezik is
az eljárást ezekkel a személyekkel kapcsolatban. 
Úgy  gondolja,  hogy  kapcsolatuk  nagyon  jó  Polgármester  úrral  és  Varga  Ferenc  körzeti
megbízott is nagyon lelkes, precízen végzi a munkáját. Bármi probléma van, szinte mindig
tudnak konzultálni. A szemét kérdésnek minél előbb próbálnak véget vetni, sőt meg fogják
próbálni a tettenérést és akkor annak talán lesz egy további visszatartó ereje. Sajnos itt csak
szabálysértésről beszélnek, de kimondottan zavarják a szemetelők. 

Horváth  Dezső,  polgármester: Köszöni  a  kiegészítést  és  a  pozitív  gondolatokat.  Az
együttműködés  alapja,  hogy  jól  megvannak  egymás  mellett  és  egymással.  Kéri,  akinek
kérdése van, tegye fel. 

Németh  Jenő,  Polgárőr  Egyesület  Kővágóörs  képviseletében:  Szeretné  tájékoztatni  a
Képviselő-testületet,  hogy  a  Polgárőr  Egyesület  létszáma  megint  növekedett  egy  fővel,
holnaptól már 25 fővel működnek. A szemetelőkre szintén odafigyelnek, mert sajnos elég
rendetlenek az emberek. Szolgálaton kívül is szól az érintettnek, ha szemetelőt lát.

Horváth  Dezső,  polgármester: Vélhetően  egy  kis  türelmi  idő  után  bűncselekménnyé
alakítják át a törvényi részét, legalábbis ezt hallani. Innentől kezdve a visszatartó erő talán
nagyobb lesz. A szemetelés rákfenéje többnyire a bebírók, a hegyi ingatlantulajdonosok. 

Sztrik Ákos, rendőr százados, őrsparancsnok: A rendőrségi eredményekben nagy szerepe
van  a  helyi  Polgárőrségnek.  Nemrég  volt  a  Polgárőrség  közgyűlése,  ahol  szép  számmal
voltak, látszik, hogy egy jó, összetartó társaság. Szeretné megköszönni a Polgárőrségnek is a
munkáját, mert ez legalább akkora érdem, mint a Rendőrségé. Ők talán többet is vannak kint.
Badacsonytomaj  Rendőrőrs  illetékességi  területén  legalább  3  naponta  a  járőr  kint  van  a
faluban. Valamelyik település még gyakrabban is, de minden településre legalább 3 naponta
eljut  a  rendőr  és  tiszteletét  teszi.  A  szemeteléssel  kapcsolatban  elhangzott,  hogy  talán
bűncselekményre  változtatják.  Sajnos  most,  hogy bűncselekmény  legyen  egy  szemetelés,
nagyon komoly szennyezésnek kellene fent  állnia,  hogy az bűncselekmény legyen.  Talán
hamarosan lesz ebben változás.

Horváth  Dezső,  polgármester: Köszöni  szépen  a  kiegészítéseket.  A  maga  részéről
elfogadásra javasolja a beszámolót, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4



37/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

A Közrendvédelmi beszámolóról

Kővágóörs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság
közrendvédelmi beszámolóját elfogadja.

Sztrik Ákos, rendőr százados távozott az ülésről. 

II.  Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2018. évben végzett
szakmai és közhasznú tevékenységéről

Horváth  Dezső,  polgármester: Az  anyagot  mindenki  megkapta.  Mindig  elmondja,  hogy
felnéz  azokra  az embertársaira,  akik olyan tevékenységet  folytatnak és végeznek  -  és ez
vonatkozik a polgárőrökre is -, ami a közösséget szolgálja. A tűzoltók is az a csapat és egy jó
összetartozó közösség. Végre elkészült egy közösségi tér, amit tudnak használni. Korábban is
már  elmondta,  hogy  a  tűzoltók  első  lépcsős  beavatkozók  lettek,  ami  némi  támogatási
többlettel is jár. Bízik benne, hogy előbb-utóbb lehet majd főállássá fejleszteni ezt a dolgot.
Innentől  kezdve  már  nem  sok  mindenben  fognak  különbözni  akár  a  badacsonytomaji
beavatkozó egységtől sem. Most kapnak majd egy komoly szert,  amely egy jól felszerelt,
felújított tűzoltóautó, amit ide fognak hozni és ezzel fogják ellátni a fiúk ezt a feladatot. Mivel
ez a szer majd elfoglalja a közösségi tér egy részét, ezért meg lett nyitva a tetőtér, elkészült
egy  vaslépcső.  Az  első  fejlesztések  között  megvalósul  egy  ügyeleti  szoba,  illetve  egy
tisztálkodási  lehetőségre  alkalmas  helyiség.  Ez  ügyben  folynak  most  a  próbálkozások.
Szeretné, ha ez egy használható közösségi tér lenne egy tűzoltószertárral kiegészülve és el
tudják látni a fiúk a feladatot, akik ezt bevállalták. Munkájukhoz sok sikert, jó egészséget és
kitartást kíván. 
Kérdezi, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?

Kérdés, nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: Aki a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját
el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

38/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolójáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesület  2018.  évben  végzett  szakmai  és  közhasznú  tevékenységéről  szóló  beszámolót
tudomásul veszi és elfogadja.
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III.   Polgárőr  Egyesület  Kővágóörs  beszámolója  a  2018.  évben  végzett
munkájáról

Horváth  Dezső,  polgármester: Köszönti  a  Polgárőrség  képviseletében  jelenlévő  Németh
Jenő  urat,  aki  a  Polgárőrség  gazdasági  vezetője.  Hasonlókat  tudna  elmondani,  mint  a
Tűzoltóknál, ők szintén olyan munkát végeznek, ami szabadidejük rovására, család rovására
megy, de családjuk azért  megértő.  A Polgárőrség több évig vajúdott  a megalakulással,  de
mióta  megalakultak,  egy nagyon jó  csapat,  jól  végzik a  dolgukat.  Szerencsés  módon egy
autójuk  is  lett,  amivel  el  tudják  látni  feladatukat.  Szaporodik  a  létszám,  szintén  egy  jó
közösség működik a településen. Megköszöni munkájukat, legyen töretlen a lendület, amiben
tudnak,  segítenek.  Határoltak  el  pénzeszközt  a  Polgárőr  Egyesület  részére.  Itt  nem  a
pénzszórásról van szó, de amiben tudnak, segítenek. Szeretett volna egy autóra pályázni itt a
Modern  falu  programban,  de  sajnos  nem lehet,  de  nincs  elfelejtve,  amint  lehetőség  lesz,
megpróbálkoznak ezzel is. Kéri tolmácsolni a köszönetet az Egyesület felé. 

Németh  Jenő,  Polgárőr  Egyesület  Kővágóörs  képviseletében: Köszöni  szépen  az
Önkormányzatnak a támogatást,  amit eddig is  kaptak.  Sajnos az államtól  amit  kaptak,  azt
visszamondták,  mert  nagyon  kevés  pénzösszeg  volt,  ruházatra  nem  kaptak.  Az
önkormányzattól kapott támogatás nagyrészét ruházatok beszerzésére használták fel.

Horváth  Dezső,  polgármester:  Talán  nem  is  itt  kellene  elmondani,  hogy  ami  igazán
szükséges a jó működéshez, arra tud az Önkormányzat biztosítani pénzeszközt. Ha ruhát kell
venni, mert bővül a létszám, akkor tudnak biztosani.
Ha nincs kérdés, hozzászólás javasolja, hogy fogadják el a beszámolót. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

39/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

A Polgárőr Egyesület Kővágóörs beszámolójáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Polgárőr  Egyesület  Kővágóörs
2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.

Németh Jenő Polgárőr Egyesület képviseletében távozott az ülésről. 

IV. Kővágóörs  0282/10.,  Kővágóörs  1473/1.  és  Balatonrendes  077/1.  helyrajzi
számú ingatlanok bérleti szerződés ügye
 
Horváth Dezső, polgármester: Az anyagot ismerik, most már eljutottak odáig, hogy Jegyző
asszony és csapata a bérleti szerződéssel rendbe tette a strand összes dolgát. Itt végre minden
a helyére került, nyugodtak lehetnek ez ügyben. 
Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  véleménye,  kérdése?  A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  a
napirendet, kéri a Bizottság álláspontját.
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Pelikán Attila,  képviselő: A Pénzügyi  Bizottság elfogadásra javasolja  az előterjesztésnek
megfelelően. 

Horváth Dezső, polgármester: Szintén elfogadásra javasolja. Kéri a Képviselő-testületet, aki
egyetért  a strandi  ingatlanok bérleti  szerződésével  az előterjesztésben foglaltak  szerint,  az
kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

40/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

A Kővágóörs-Pálkövei strandon lévő Balatonrendes Község Önkormányzatának
tulajdonában álló ingatlanok bérbevételéről

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete elhatározza,  hogy a  Balatonrendes
Község  Önkormányzata  tulajdonában  lévő  Kővágóörs  0282/10.  helyrajzi  számú  522  m2

nagyságú ingatlant, a Kővágóörs 1473/1. helyrajzi számú 273 m2 nagyságú ingatlant, valamint
a Balatonrendes 077/1. helyrajzi számú 728 m2 nagyságú ingatlant bérbe veszi Balatonrendes
Község Önkormányzatától  (8255 Balatonrendes,  Fő utca  1.;  törzsszám:  567848;  adószám:
15567844-1-19;  képviseli:  Fuchs  Henrik  polgármester)  2019.  május  1.  napjától  2023.
december 31. napjáig terjedő időszakra.
Fenti  ingatlanok bérleti  díja  2019. évtől  kezdőden évi 660.000 Ft,  azaz hatszázhatvanezer
forint, mely összeget Kővágóörs Község Önkormányzata minden év augusztus 31. napjáig
fizet meg egyösszegben Balatonrendes Község Önkormányzata részére. A bérleti díj a 2019.
évet követően minden évben a KSH által közzétett inflációs rátával emelkedik. 
Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a
bérleti szerződés aláírására. 

Felelős:  Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2019. április 30.

VII.   A strand bérbeadása, bérleti szerződése

Horváth Dezső, polgármester: Ugyan olyan feltételrendszerrel, mint ahogy tavaly működött,
némi kiegészítéssel, lenne a bérbeadás. 
Kérdezi Jegyző asszonyt, van-e kiegészíteni valója az anyaggal kapcsolatban?

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző:  Nincs. A leendő bérlő jelezte, hogy jönni
fog, de nem ért ide. 

Horváth Dezső, polgármester: Végül is átbeszéltek vele már, ő elfogadta a feltételeket. 

Pelikán Attila,  képviselő: A Pénzügyi  Bizottság elfogadásra javasolja  az előterjesztésnek
megfelelően. 
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Horváth Dezső, polgármester: Szintén elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

41/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

A Kővágóörs-Pálkövei strandon lévő önkormányzati tulajdonban 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  2019.  június  1.  napjától  2019.
augusztus 29. napjáig terjedő időszakra.
Fenti ingatlanok bérleti díját a Képviselő-testület 2019. június 1. napjától 2019. augusztus 29.
napjáig  terjedő  időszakra  2.000.000  Ft-ban,  azaz  kettőmillió  forintban  határozza  meg,
melyből Bérlő 1.000.000 Ft-ot 2019. július 15. napjáig, 1.000.000 Ft-ot 2019. augusztus 29.
napjáig fizet meg Bérbeadó részére.
Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a
bérleti szerződés aláírására. 

Felelős:  Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2019. május 31.

VI.  A  házasságkötések  hivatali  helyiségen,  illetve  hivatali  munkaidőn  kívüli
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet
módosításáról

Horváth Dezső, polgármester: A rendeletmódosítás lényege, hogy bruttósították a díjakat,
illetve  ahol  szükségesnek  látták,  némi  emelést  eszközöltek.  A  helyi  lakosoknak  viszont
kedvezményeket biztosítottak. 
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kéri a véleményüket.

Pelikán Attila, elnök: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. 

Horváth Dezső, polgármester: Szintén elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 

10/2017. (V. 120.) önkormányzati rendelet módosításáról

VII.  Törvényességi felhívás a 20/2017. (XII. 06.) számú önkormányzati rendelet
vonatkozásában

Horváth  Dezső,  polgármester:  Ez  a  Településképi  Arculati  Kézikönyvhöz  kapcsolódó
rendelet  törvényességi felhívása.  A felhívás alapján a törvényességi megfelelés értelmében
felülvizsgáltatják és rendbe teszik. A Paksi Szilvia és a VÁTI féle tervező csapat intézte ezt a
Kézikönyvet és a hozzá kapcsolódó rendeletet, őket fogják felkérni arra, hogy ezt lektorálják,
hogy a törvényi megfeleltetés rendben legyen. 
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?

Kérdés nem hangzott el. 

Horváth  Dezső,  polgármester: Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat
elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

42/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

A településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.06.) önkormányzati
rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról

                  Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
VE/53/943/2019.  számú  törvényességi  felhívásával  egyetért,  az  abban  leírtakat  elfogadja,
gondoskodik  a  felhívásban  közölt  jogszabálysértések  megszüntetéséről  a  településkép
védelméről  szóló  20/2017.  (XII.06.)  önkormányzati  rendelete,  valamint  Településképi
Arculati Kézikönyv felülvizsgálatával, illetve módosításával.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: 2019. május 29.
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VIII. Értékelés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi ellátásáról

Horváth  Dezső,  polgármester:  Az  anyagot  ismerik.  Ezeket  a  feladatokat  törvények
szabályozzák,  eltérni  sem  lehet  ezektől.  Véleménye  szerint  a  településen  ezek  rendben
vannak. Amennyiben egyetértenek az anyag elfogadásával, úgy kéri kézfeltartással jelezzék. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

43/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó átfogó
értékelés elfogadásáról

Kővágóörs  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy az  értékelést  küldje  meg  a  Veszprém
Megyei Kormányhivatal részére.  

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2019. június 15. 

IX.  A temető díjak felülvizsgálata

Horváth  Dezső,  polgármester:  Véleménye,  hogy a  díjakon  nem kíván  változtatni.  Amit
tudnak a kővágóörsieknek segíteni, ebben segítsenek, amúgy sem olcsó egy temetés. 
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is, kéri a véleményüket.

Pelikán Attila, képviselő:  A Pénzügyi Bizottság nem javasolta a díjak módosítását.

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

Kérdés nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: Kéri  a Pénzügyi  Bizottság javaslatát  elfogadni.  Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

44/2019. (II. 18.) HATÁROZATA
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A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
2/2005.  (I.  28.)  önkormányzati  rendeletében  szabályozott,  a  temetővel  kapcsolatos  díjakat
felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat módosítani nem kívánja.

X.  Háziorvosi asszisztens kinevezése

Horváth Dezső, polgármester:  Tudják, hogy különböző megoldásokkal került megoldásra
az  háziorvos  helyettesítése,  miután  a  praxis  nincs  kivásárolva.  Az  asszisztens  az
önkormányzat alkalmazásában áll, az állami pénzt az Önkormányzat veszi fel erre. Beszélt az
asszisztenssel, Horváth Zsuzsannával, ő is biztonságban szeretne lenne egy kicsit. Javasolja az
előterjesztés szerinti kinevezés elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

45/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

Háziorvosi asszisztens kinevezéséről

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Zsuzsannát (8300 Tapolca,
Fő utca 2.) 2019. július 1-től, határozatlan időre háziorvos asszisztens munkakörbe 3 hónap
próbaidő megjelölésével kinevezi.

A Képviselő-testület Horváth Zsuzsanna illetményét  215.000 Ft-ban állapítja meg, mely az
alábbiak szerint tevődik össze:
- fizetési osztályhoz fokozathoz tartozó garantált illetmény: 124.048 Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés: 70.952 Ft,
- szakdolgozó kiegészítő díjazása: 20.000 Ft.

Felkéri a polgármestert a jogviszony létesítéshez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: azonnal 

XI.   Beszámoló  az  Önkormányzat  részvételével  működő  társulások  2018.  évi
tevékenységéről

Horváth Dezső, polgármester: Amiket ellátnak társulásban, azok a törvényi mezsgyén belül
működnek és a törvényi előírásokat betartják. 
Kérdezi, hogy kinek van kérdése az anyaggal kapcsolatban, illetve Jegyző asszonynak van-e
kiegészíteni valója?
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Kérdés, kiegészítés nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: Amennyiben nincs kérdés, kiegészítés, úgy a beszámolót az
előterjesztésnek  megfelelően  elfogadásra  javasolja.  Aki  ezzel  egyetért,  kézfeltartással
szavazzon.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

46/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  az önkormányzati  társulások 2018.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

XII.  Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Horváth Dezső,  polgármester: Ez egy nagyobb terjedelmű anyag.  Régóta működik ez a
program, itt szintén nagyon sok elvárás van, amiket tudomásul kell venni, alkalmazni kell.
Ehhez sok mindent nem tud hozzátenni, próbálnak megfelelni a törvényi követelményeknek,
előírásoknak. Javasolja az anyag elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

47/2019. (IV. 18.) HATÁROZATA

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Esélyegyenlőségi Tervének
elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  egyenlő  bánásmódról  és  az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján
az  előterjesztés  melléklete  szerinti  formában  és  tartalommal  a  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programot a 2019-2024. időszakra vonatkozóan elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy az aláírt dokumentumot küldje meg a Szociális és Gyámügyi
Főigazgatóság részére. 

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

Bejelentés, hozzászólás nem hangzott el.

Horváth Dezső, polgármester:  Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás megköszöni a
részvételt és az ülést 15:10 órakor bezárta. 

Kmft.

            Horváth Dezső                                                                        Tóthné Titz Éva
             polgármester                                                                jegyzőt helyettesítő aljegyző
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