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E l ő t e r j e s z t é s 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2022. augusztus 02-án tartandó rendkívüli ülésére 

Tárgy: KŐFESZT – A nyugalom fesztiválja (Kővágóörsi Művészeti Napok) 
rendezvénysorozat megtartásához szükséges döntések  

   
Előterjesztő:  Horváth Dezső polgármester 
Előkészítette:  Kiss Tibor műszaki ügyintéző 

                                                                                   Jogszabállyal nem ellentétes 

  Előterjesztő     dr. Szabó Tímea jegyző 
  

A Határtalan Hangok Alapítvány (1146 Budapest, Dózsa Gy. út 11. fszt.2.)(a továbbiakban: 
Alapítvány) képviseletében Csúri Ákos alapító és Németh Mihály Zsolt kurátor 
együttműködési kérelemmel fordult Kővágóörs Község Önkormányzata felé.  
Az Alapítvány 2022. augusztus 03. - 2022. augusztus 07-e között negyedik alkalommal 
tervezi megrendezni a Kővágóörsi Művészeti Napokat (röv.: KŐFESZT). 

Az Alapítvány az alábbiakban kéri az önkormányzat támogatását: 

1. „A község által üzemeltetett és tulajdonolt közintézmények és közterületek 
térítésmentes használatát” 

2. „A KŐFESZT – A NYUGALOM FESZTIVÁLJA (KŐVÁGÓÖRSI MŰVÉSZETI 
NAPOK) rendezvénysorozat hivatalos támogatását Kővágóörs Község 
Önkormányzata részéről” 

3. „Továbbá kérjük együttműködésüket a tekintetben, hogy rendezvényre hivatkozva 
kezdeményezzük közösen a Jókai utca Kossuth Lajos utcából a Petőfi Sándor utcáig a 
közforgalom előli lezárását 2022. augusztus 3-7 között. A menetrend szerinti 
autóbuszjáratok elterelése a Volánbusszal egyeztetve történik. A tervek szerint a népi 
iparművészeti kirakodóvásár, valamint az utcaszínházak, vásári komédiák és 
gyermekprogramok zajlanak ezen az útszakaszon.” 

A döntés meghozatala szükséges a KŐFESZT rendezvénysorozat előkészítő munkálatainak 
határidőben történő elvégzése céljából. 



Határozati javaslat: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 …./2022. (….) HATÁROZATA 

Kővágóörsi Művészeti Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódó kérelmek elbírálásáról 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőfeszt 2022. évi megrendezését 
2022. augusztus 3.- 2022. augusztus 7. között támogatja. 

A Képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány a 
Kőfeszt rendezvénysorozat helyszínéül az Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő 
alábbi ingatlanokat az oda tervezett programok megtartására használhassa. 

- sportpálya 
- Kultúrház és udvara 
- tájház –Kernács ház- és udvara  

A Képviselő-testület az ingatlanok e célú használatát ingyenesen biztosítja 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. pontja 
(helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a kulturális szolgáltatás) alapján.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Kérelmezőt. 
  
Felelős: Horváth Dezső polgármester  
Határidő: azonnal  


