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

___________________________________________________________________________
Szám: Krs/1295/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2023. február 20.  napján
14:00 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
                         Szőke Gábor képviselő

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző
Kovács Lívia pénzügyi ügyintéző

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  előtt  szeretné  tájékoztatni  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  lejárt  határidejű
határozatokat végrehajtották a törvényi előírásoknak megfelelően. Kéri, aki egyetért a jelentés
elfogadásával, kézfeltartással szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2023. (II. 20.) 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  nyilvános  ülés
napirendi pontjait, 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

7/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

A 2023. február 20-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2023.
február  20-i  ülés napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint  határozza
meg:

I.   A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

II.  2023. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester

III. 2023. évi rendezvényterv elfogadása 
Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester

IV.  A  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról
szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő:  Horváth Dezső, polgármester

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

VI.   Beszámoló  a képviselő-testület  tagjainak vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Pelikán Attila, bizottsági elnök

VII.  Kővágóörs  Község  Önkormányzata  falugondnoki
szolgálatának továbbképzési terve
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

VIII.  Együttműködési  megállapodás-  pszichiátriai  és
szenvedélybeteg nappali ellátására
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester
IX.  Ebrendészeti beszámoló 2022. év
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Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

X.  Ebrendészeti feladatok ellátása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

XI. Önkormányzati főépítészi feladatok ellátása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

XII.  Szennyvízelvezető  víziközmű  rendszer  2022-2036.  évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési  Tervének felújítási-pótlási  tervrész
módosításának elfogadása       
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

XIII. Alapítványok,  egyesületek  2022.  évi  támogatásának
elszámolása 
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

XIV. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

XV.  Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

XVI.  Fiókgyógyszertár bérleti ügye
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

XVII.  Kossuth  Lajos  utca  364.  helyrajzi  számú  szakaszának
átnevezése
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

XVIII.  Szociális étkeztetési díjhoz hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

I.  A 2023. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása

Horváth Dezső, polgármester: Itt vannak az anyag készítői, ha kérdés van, nekik fel lehet
tenni. Az anyag jónak tűnik, véleménye, hogy ennél rosszabb ne legyen a költségvetésük.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés?

Kérdés, kiegészítés nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, mi volt a véleménye a
Bizottságnak?

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetést. 
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Horváth Dezső, polgármester: Szintén elfogadásra javasolja.  Itt három szavazást fognak
bonyolítani, elsőként a költségvetés elfogadását. Aki egyetért a költségvetésről szóló rendelet
elfogadásával, az kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a 2023. évi költségvetésről 

Horváth  Dezső,  polgármester: Aki  a  költségvetéshez  kapcsolódó  tájékoztatási
kötelezettséget 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

8/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettségről

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  2023.  évi  költségvetéshez
kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja. 

Horváth Dezső, polgármester: Javasolja továbbá, hogy az önkormányzat saját bevételei és
adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő fizetési  kötelezettsége  megállapítására  vonatkozó
határozati javaslatot is fogadják el. Aki a határozati javaslatot 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

9/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettsége megállapításáról 
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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:
                                                              2023.  72 901 767 Ft
                                                              2024.  75 500 000 Ft
                                                              2025.  78 000 000 Ft

   2026.  80 500 000 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2023. 0 Ft
                                                              2024. 0 Ft
                                                              2025. 0 Ft
                                                              2026. 0 Ft

II.  2023. évi közbeszerzési terv

Horváth  Dezső,  polgármester: Az  anyagot  megkapták,  reméli,  hogy  lesz  majd  ilyen
közbeszerzésük, de most per pillanat nincs kilátásban. Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét.

Pelikán  Attila,  képviselő: A  Pénzügyi  Bizottság  elfogadásra  javasolta  az  előterjesztés
szerinti határozati javaslatot.

Horváth Dezső, polgármester: Szintén elfogadásra javasolja. Aki egyetért az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

A 2023. évi közbeszerzési tervről

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény  42.§-a  alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2023.  évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza  a  Polgármestert,  hogy  az  esetlegesen  közbeszerzéssel  érintett  fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos 
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III.  2023. évi rendezvényterv elfogadása

Horváth Dezső,  polgármester: Kb.  2  millió  forint  környéke lesz  ennek a  költségvetése.
Annyiból szerencséjük van, hogy talán ezzel a KŐFESZT-tel egy sor dolog megoldódik, a
falunap  és  egyéb  költségesebb  rendezvények  így  nem  igazán  játszanak  szerepet  a
költségvetésben. Kérdezi a Pénzügyi Bizottság véleményét.

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

Horváth Dezső, polgármester: Aki a 2023. évi rendezvénytervet az előterjesztés alapján 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

11/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

A 2023. évi rendezvénytervről

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2023.  évi  rendezvénytervet
elfogadja. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: folyamatos

IV.  A  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
rendeletének módosítása
 
Horváth Dezső, polgármester:  Itt egyetlen egy dolog van, a falugondnoki szolgálat,  mint
olyan, a törvényi előírásoknak megfelelően nem helyesen szerepel a Működési Szabályzatban,
a kormányzati funkció elnevezése nem helyesen szerepel. 

dr.  Szabó  Tímea,  címzetes  főjegyző:  Egy  másik  kormányzati  funkció  miatt  kértek
módosítást és most vették észre az Államkincstárban, hogy nem helyes az elnevezés. 

Horváth Dezső,  polgármester: Ennyiből  állna  a  módosítás,  ezért  javasolja  elfogadásra  a
rendelet  módosításról  szóló  tervezetet. Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  egyetért  a  rendelet
módosításával az előterjesztésben foglaltak szerint, kézfeltartással szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
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3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
16/2013. (IX.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

V. Kővágóörs közösségi színterek díjköteles használata, díjának meghatározása

Horváth Dezső, polgármester: Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérdezi, mi volt a Bizottság
véleménye?

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság nem javasolta módosítani a díjakat. 

Horváth Dezső, polgármester: A maga részéről sem javasolja módosítani ebben a válságos
helyzetben, meg az önkormányzatot sem fogja megmenteni ez a díj.  Kéri,  aki a Pénzügyi
Bizottság javaslatát el tudja fogadni, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a közösségi színterek igénybevételi
díját felülvizsgálta és 2023. évben nem kíván a díjakon változtatni. 

VI.   Beszámoló  a  képviselő-testület  tagjainak  vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének teljesítéséről

Pelikán  Attila,  bizottsági  elnök,  képviselő: A  Bizottság  megállapította,  hogy  mindenki
eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.  

Horváth Dezső, polgármester: Ezek alapján  csak elfogadni  tudják.  Javasolja  a  Pénzügyi
Bizottság megállapítását elfogadni, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2023. (II. 20.) HATÁROZATA
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A képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság beszámolóját a
képviselők  2023.  évre  vonatkozó  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségének  teljesítéséről
elfogadja. 

VII.   Kővágóörs  Község  Önkormányzata  falugondnoki  szolgálatának
továbbképzési terve

Horváth Dezső, polgármester: Valamilyen szinten muszáj is képezni a falugondnokot, ezért,
amennyiben  egyetértenek  vele,  támogassák.  Most  már  valamilyen  szinten  szabni  kell
határokat is, mert gyakorlatilag betegszállítóvá alakultak át, mind a két autó ment most már.
Ezt tudomásul kell venni, hogy nem betegszállítók, ezt nem lehet csinálni. 
Javasolja a falugondnok továbbképzésének támogatását. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2023. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  falugondnok  2023.  évi
továbbképzési tervét a javaslat „A” pontja szerint jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

VIII.  Együttműködési  megállapodás-  pszichiátriai  és  szenvedélybeteg  nappali
ellátásra

Horváth  Dezső,  polgármester:  Itt  arról  van  szó,  hogy  eddig  is  ellátták  a  pszichiátriai
betegeket  Tapolcán   -  van  egy ilyen  szervezet  -   és  az  a  baj  vele,  hogy amennyiben  az
önkormányzat nem tagja ennek a Társulásnak, akkor nem tudják leigényelni a beteg után a
normatívát. Ha az önkormányzat belép, akkor le fogják tudni igényelni. Ennek ez a lényege.
Javasolja  a  Társulásba  való  belépést,  a  megállapodás  megkötését.  Aki  ezzel  egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

15/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

A pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása biztosításáról szóló együttműködési
megállapodásról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Tapolcai  Szociális  Alapszolgáltatási
Intézményi Társulással (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) a pszichiátriai  – és szenvedélybetegek
nappali ellátására együttműködési megállapodást köt. 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

IX.  Ebrendészeti beszámoló 2022. év

Horváth Dezső, polgármester:  Javasolja a beszámoló elfogadását. Aki ezzel egyetért, kéri
kézfeltartással szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

16/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

Ebrendészeti beszámoló elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  az  Olt-Alom  Állatvédő
Egyesület által benyújtott 2022. évre vonatkozó beszámolóját.

Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Egyesületet.

Felelős  :   Horváth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

X.  Ebrendészeti feladatok ellátása

Horváth Dezső, polgármester: Ez egy alsóörsi cég, amely az ajánlatot tette, a tavalyi évben
is ők látták el ezt a feladatot. Ezt a feladatot el kell látni. Kérdezi, hogy mi volt a véleménye a
Pénzügyi Bizottságnak. 
Pelikán Attila,  képviselő:  A Pénzügyi  Bizottság elfogadásra javasolta  az előterjesztésnek
megfelelően.
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Horváth  Dezső,  polgármester: Szintén  elfogadásra  javasolja.  Aki  ezzel  egyetért,  kéri
kézfelemeléssel szavazzon.  

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

17/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

Ebrendészeti feladatok ellátásáról

Kővágóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Olt-Alom Állatvédő
Egyesület  (8226 Alsóörs,  Kisloki  u.  1017.  hrsz)  által  megküldött  árajánlatot,  valamint  az
előterjesztés szerinti tartalommal a szerződéstervezetben foglaltakat.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a szervezetet és
az ebrendészeti feladatok ellátására vonatkozó szerződést 2023. március 1.- 2023. december
31-ig terjedő időszak vonatkozásában aláírja.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: 2023. február 28.

XI. Önkormányzati főépítészi feladatok ellátása

Horváth  Dezső,  polgármester:  Továbbra  is  maradna  Födelmesi  Tamás  a  főépítész,  a
hozzájárulás  változnak,  mert  beadványában  bruttó  40.000.-  Ft-ot  kérne  havonta.  Kérdezi,
hogy mi volt a Pénzügyi Bizottság javaslata?

Pelikán Attila,  képviselő: A Pénzügyi  Bizottság elfogadásra javasolta  az előterjesztésben
szereplő díjat.

dr. Szabó Tímea, címzetes  főjegyző:  Az előterjesztésben kipontozásra került  az időpont,
hogy mikortól változna a díj, itt március 1. napjától javasolná, ez az, amit tudnak kezelni. 

Horváth Dezső, polgármester: Egyetért  a  javaslattal.  Ha nincs  kérdés,  akkor  javasolja  a
Pénzügyi Bizottság által is javasolt, előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadni azzal,
hogy 2023. március 1. napjától kezdőden vállalják a havi 40.000.- Ft (bruttó) díj megfizetését.
Aki ezzel egyetért, kéri kézfelemeléssel szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

18/2023. (II. 20.) HATÁROZATA
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Önkormányzati főépítészi feladatok ellátásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Födelmesi Tamás települési
főépítész  módosítási  kérelmét.   2023.  március  1.  napjától  kezdődően  vállalja  Kővágóörs
község főépítészi feladatainak ellátásáért fizetendő, havi 40.000 Ft (bruttó) díj megfizetését.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a megbízási szerződés módosítására.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: 2023. március 01.

XII.   Szennyvízelvezető  víziközmű  rendszer  2022-2036.  évekre  vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervének felújítási-pótlási tervrész módosításának elfogadása

Horváth Dezső, polgármester: Ezzel nagyon sok dolguk nincsen, mint hogy elfogadják. Ezt
megalkotják helyettük, elfogadásra javasolja. Kérdezi, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban
kérdése valakinek?

Kérdés nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: Aki az előterjesztésben foglalt határozati javaslattal egyetért,
kéri kézfelemeléssel szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

19/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

A DRV_S_228 kódú víziközmű rendszer 2022.-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terve felújítási-pótlási tervrész módosításának elfogadásáról 

Kővágóörs  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  DRV_S_228_Kővágóörs
szennyvízelvezető mű víziközmű-rendszer ellátásért felelőse  a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt.  által  a  2022-2036.  időszakra  elkészített  Gördülő  Fejlesztési  Terv  felújítási-pótlási
tervrészének módosítását elfogadja. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a szükséges nyilatkozatok aláírására.

Felelős: Horváth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

XIII.  Alapítványok, egyesületek 2022. évi támogatásának elszámolása
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Horváth  Dezső,  polgármester:  Itt  a  Rákóczi  Szövetség  tavalyi  támogatásának
elszámolásáról  van  szó.  A  maga  részéről  elfogadásra  javasolja.  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

20/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Keleti Károly u. 1.)
részére nyújtott, 2022. évre vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja.

XIV.  Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme

Horváth Dezső, polgármester:  10.000.- Ft-tal  meg szokták támogatni  a külföldön tanuló
magyar származású tanulókat. Javasolja, hogy most is támogassák meg őket ennyivel, de ha
van más javaslat, szívesen fogadja. 

Más javaslat nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester: Aki el tudja fogadni a 10.000.- Ft összegű javaslatot, azt kéri,
kézfelemeléssel szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

21/2023. (II. 20.) 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: 2023. december 31.
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A Szövetség a támogatásról 2024. 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.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2023. 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.

XV.  Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Horváth Dezső, polgármester: Itt 39 nap szabadságról van szó. Tavaly is kivette az összes
szabadságát, az idén is így tervezi. Az ütemezésre vonatkozóan a nyári hónapokban 10-10
napot, a maradékot pedig időarányosan tervezi.  Ha valami fontos dolog van, akkor úgy is
elmegy szabadságra. 
Akkor  június,  július,  augusztus  hónapban  10-10  nap,  az  30  és  akkor  marad  9  nap.  Azt
márciustól egyenlő arányban, december hónapban 5 nap, maradt 4 nap, májusra 2 és október
hónapra 2 napot tervez.

Kéri a szavazásból való kizárását.

Papp  István,  alpolgármester: Az  ülés  vezetését  átveszi.  Amennyiben  nincs  kérdése
senkinek, úgy kéri, döntsenek Horváth Dezső polgármester  - saját kezdeményezésére történő
-  döntésből való kizárásáról. Aki egyetért azzal, hogy zárják ki a döntéshozatalból, azt kéri,
kézfelemeléssel szavazzon.  

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

22/2023. (II. 20.) HATÁROZATA 

Döntéshozatalból történő kizárásról
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Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Horváth  Dezső  polgármestert  a
polgármester  szabadsága  ütemezésének  jóváhagyására  vonatkozó  döntéshozatalból    -
Horváth Dezső polgármester saját kezdeményezésére -  kizárja. 

Papp István, alpolgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, aki egyetért Horváth Dezső
polgármester  által  felvázolt  2023.  évi  szabadságának  ütemezésével,  az  kézfelemeléssel
szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

23/2023. (II. 20.) HATÁROZATA 

A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Dezső, polgármester 2023.
évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Május hónapban   2 nap;
Június hónapban 10 nap;
Július hónapban 10 nap;
Augusztus hónapban  10 nap;
Október hónapban   2 nap;
December hónapban   5 nap.

Horváth Dezső, polgármester visszaveszi az ülés vezetését.

XVI.  Fiókgyógyszertár bérleti ügye 

Horváth Dezső,  polgármester:  Sajnos az  orvosra  és  a  gyógyszertárra  van a  legnagyobb
igény ebben a faluban, ami nagyon szomorú. Itt van némi elmaradásuk, nem kötöttek annak
idején  időben  szerződést,  ki  kellett  fizetni  50.000.-  Ft-ot,  most  pedig  megkötnék  ezt  a
szerződést és akkor azzal az 50.000.- Ft-tal megtámogatnák a gyógyszerész tevékenységét a
továbbiakban is. Kérdezi, hogy mi volt a Pénzügyi Bizottság véleménye?

Pelikán Attila, képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta.

Horváth  Dezső,  polgármester: Szintén  elfogadásra  javasolja.  Kéri,  aki  ezzel  egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

24/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

A fiókgyógyszertár bérbeadásáról és működésének támogatásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kővágóörs Község Önkormányzata
tulajdonát képező 8254 Kővágóörs, Petőfi Sándor utca 2. szám alatti ingatlan gyógyszertár
helyiségét (25,14 m2), valamint az ahhoz tartozó mellékhelyiséget (2,45 m2) fiókgyógyszertár
üzemeltetésére a Mandragóra Vital Kft. (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 3.) részére határozott
időre 2023. március 1. napjától 2025. június 30. napjáig bérbe adja. 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település lakosságának gyógyszerrel
való  ellátása  érdekében  a  használatot  ingyenesen  biztosítja,  továbbá  a  bérleti  jogviszony
időtartama alatt a fiókgyógyszertár működését havi 50.000 Ft költségtérítéssel támogatja.

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a
Mandragóra Vital Kft. a fiókgyógyszertárat 2022. július 1. óta a korábban kötött szerződés
lejártát  követően  jóhiszeműen  üzemeltette.  Mivel  a  fiókgyógyszertár  üzemeltetése  a
Képviselő-testület  szándékával is egyezett,  a Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a 2022.
július 1. és 2023. február 28. közötti időtartamot úgy tekinti,  mintha a felek között bérleti
szerződés lett volna hatályban a fiókgyógyszertárra. Ez alapján a Képviselő-testület vállalja,
hogy az erre az időszakra eső havi 50. 000 Ft összegű költségtérítést megfizeti a Mandragóra
Vital Kft. részére. 

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a
bérleti  szerződés  megkötésére,  a  2022.  július  1.  és  2023.  február  28.  közötti  időtartamra
vonatkozóan  az  üzemeltetés  tényét  rögzítő  okirat  aláírására,  és  a  határozat  szerinti
költségtérítés megfizetésére. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: 2023. február 28. 

     - a költségtérítés tekintetében: a szerződésben és az okiratban foglaltak szerint 

XVII.  Kossuth Lajos utca 364. helyrajzi számú szakaszának átnevezése

Horváth  Dezső,  polgármester:  Ez  gyakorlatilag  a  kis  Kossuth  utca,  amiről  eddig  ilyen
módon beszélgettek, ez Bátó utca lenne. Elég sok új ház épült már ebben az utcában, jó lenne
elnevezni. Ezt az utcanevet a Tudomány Akadémia hagyta jóvá.

dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Helyesen a Földrajzinév-bizottság. Ők kértek utólag
egy leiratot,  hogy min  alapszik,  honnan szedték  ezt  a  Bátó  nevet  és  külön elismerésüket
fejezték ki, amiért a település hagyományaihoz így ragaszkodik a Képviselő-testület. 

Horváth  Dezső,  polgármester:  Javasolja,  hogy  fogadják  el  az  előterjesztés  szerinti
határozatot. Aki ezzel egyetért, kéri kézfelemeléssel szavazzon. 
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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

25/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

A Kővágóörs, Kossuth Lajos utca 364. helyrajzi számú szakaszának átnevezéséről 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth Lajos utca 364. helyrajzi
számú szakaszát „Bátó utca”-ra nevezi át. 
A változás 2023. március 10. napján lép hatályba.

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a változás címnyilvántartásban történő átvezetéséről, az
átnevezés hatályba lépését követően az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyek,
az érintett ingatlantulajdonosok, továbbá az illetékes hatóságok értesítéséről és a házszámok
megállapításáról.

Felelős: dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző
Határidő: -  a  döntés  közzétételére,  valamint  a  változás  címnyilvántartásban  történő

átvezetésére: 2023. március 1.
                - a változás hatályba lépését követő feladatok tekintetében: 2023. március 31.

XVIII.  Szociális étkezési díjhoz hozzájárulás kérése

Horváth  Dezső,  polgármester:  Jegyző  asszonnyal  megfejtették,  2  fő  pálkövei  személy
igényli ezt a badacsonytomaji szolgáltatást, de nem tudja most megmondani a hozzájárulás
pontos összegét. 

dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: A tavalyi évben 54.762.- Ft volt. 

Horváth Dezső, polgármester:  Ismeri  az igénylőket,  ezért  azt  javasolja,  hogy az idén is
támogassák meg őket. 

dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Az nem derült ki a badacsonytomaji levélből, az csak
egy szóbeli tájékoztatás volt, hogy szeretnének egy megállapodást is kötni hosszútávra. 
A határozati javaslat az előterjesztésben arról szól, hogy vállalja a Képvisel-testület ennek az
elhangzott összegnek a megfizetését. Az a kérdés, hogy a megállapodás kötéssel kapcsolatban
a jövőre nézve folytassanak-e egyeztetéseket vagy sem. Vagy vállalják a 2022. évet és kész. 
Az furcsa számára, hogy hogy merülhet fel itt olyan költség, amit Badacsonytomaj felé kell
megfizetni, mivel ezt az étkeztetési feladatot a Tapolca Környéki Társulás útján látják el, ami
plusz költség felmerül,  az elvileg az, amit fizetnek havonta vagy negyedévente a Társulás
felé. Azt nem igazán értik, hogy itt most közvetlenül Badacsonytomaj felé miért kell fizetni. 

Horváth Dezső, polgármester: Megérdeklődhetik végül is. 
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dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Akkor lehet úgy is a döntés, hogy csak a tavalyi évre
vonatkozóan fizetik ki.

Horváth Dezső, polgármester: Akkor érdeklődjék meg, ha jogos, akkor kifizetik, ha nem
jogos, akkor nem fizetik ki. Ha lehet így, akkor nem kell mégegyszer összeülni emiatt. 
Kéri Jegyző asszonyt, fogalmazza meg, hogy mi legyen a döntés. 

dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző:  Az alap az volt, hogy vállalja a Képviselő-testület a
kimutatás szerinti összeg megfizetését Badacsonytomaj Város Önkormányzata számára azzal,
hogy előtte a Polgármester derítse fel az összeg helytállóságát, illetve jogosságát.

Horváth  Dezső,  polgármester: Javasolja  Jegyző  asszony  által  megfogalmazottak
elfogadását. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

26/2023. (II. 20.) HATÁROZATA

Szociális étkezési térítési díjhoz való hozzájárulás megfizetéséről

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  vállalja  a kimutatás  szerinti  összeg
megfizetését  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  részére  azzal,  hogy  előzetesen  a
Polgármester tisztázza az összeg helytállóságát.

Megbízza a Polgármestert, hogy a döntés alapján járjon el.

Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal 

Horváth Dezső, polgármester:  A napirendek végére értek,  megköszöni a részvételt  és  az
ülést 14:22 órakor bezárta. Bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmft.

            Horváth Dezső                                                                    Dr. Szabó Tímea
             polgármester                                                                      címzetes főjegyző
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