
 
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2. 
___________________________________________________________________________ 
Szám: Krs/770/2022. 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 26. napján 
14:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Papp István alpolgármester 
 Pelikán Attila képviselő 
 Sümegi László képviselő 
 Szőke Gábor képviselő 
                                                                                 
Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van: 

 dr. Szabó Tímea   címzetes főjegyző 

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető 

Papp István, alpolgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van, az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. Horváth Dezső polgármester betegség miatt nem tud részt 
venni az ülésen.  
Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a rendkívüli ülés összehívásának okáról. 
A rendkívüli ülés sürgősséggel történt összehívásának indoka, a döntések mielőbbi 
meghozatala. 
Javasolja napirendi pontként megtárgyalni a Polgármester tiszteletdíjának megállapítása, 
alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata című, a kötelező felvételt biztosító általános 
iskolai körzethatárok véleményezése című, valamint a döntéshozatal pályázatokon való 
részvételről című napirendeket. Kéri, hogy fogadják el a napirendi pontokat. 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- 
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TESTÜLETÉNEK 

1/2022. (I. 26.) HATÁROZATA 

A 2022. január 26-ai rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. 
január 26-ai rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 
határozza meg: 

  
I.  Polgármester tiszteletdíjának megállapítása, alpolgármester 
tiszteletdíjának felülvizsgálata                         
Előterjesztő:  Papp István, alpolgármester 

II.  A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok 
véleményezése 

 Előterjesztő:  Papp István, alpolgármester 

III. Döntéshozatal pályázatokon való részvételről 
Előterjesztő:  Papp István, alpolgármester 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

I. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása, alpolgármester tiszteletdíjának 
felülvizsgálata 
                   
Papp István, alpolgármester: A polgármester tiszteletdíjának emelésénél van egy kötelező 
emelés, ahogy Jegyző asszony tájékoztatta. Az előterjesztés tartalmaz egy táblázatot, 
amelyben jól látható a változás. Az anyag tartalmaz egy határozati javaslatot, mely szerint a 
polgármester tiszteletdíja bruttó 325.000.- Ft összeggel kerülne megállapításra, továbbá a 
költségtérítés ennek arányában 48.750.- Ft-ra változta, amennyiben egyetértenek vele. 

Kéri a Képviselő-testületet, amennyiben egyetértenek az előterjesztésben megfogalmazott 
határozati javaslattal, úgy kézfelemeléssel szavazzanak.  

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETÉNEK 

2/2022. (I. 26.) HATÁROZATA  

A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
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Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Horváth Dezső, polgármester 
tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 2022. január 1. napjától havi bruttó 325.000 
Ft-ban állapítja meg.  
A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta bruttó 48.750 Ft – tiszteletdíja 
15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  
Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi 
rendszerességgel történő kifizetése iránt. 
Felelős: Papp István, alpolgármester 
Határidő: azonnal 

Papp István, alpolgármester: Az előterjesztés szerint az alpolgármester tiszteletdíjának 
felülvizsgálata is indokolt a polgármesteri tiszteletdíj emelés okán. Mivel érintett az ügyben, 
ezért kéri majd a Képviselő-testületet, hogy döntsenek a kizárásáról vagy arról, hogy nem 
zárják ki a döntéshozatalból.  
Úgy gondolja, ha ez az emelés érintené a képviselő-testületi tagokat is, akkor támogatná, de 
mivel nem érinti, ezért nem támogatja. Polgármester úr nem főállású polgármester, mégis az 
ideje nagy részét a Hivatalban végzi az ügyek intézésével. Az alpolgármester tiszteletdíja 
ügyében a „B” határozati javaslatot támogatja, hogy a tiszteletdíj összeg ne változtassák. 

Kéri elsőként a Képviselő-testületet, döntsenek a döntésből való kizárásáról. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETÉNEK 

3/2022. (I. 26.) HATÁROZATA  

Döntéshozatalból történő kizárásról 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Papp István alpolgármestert az 
alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.  

Papp István, alpolgármester: Köszöni. Kéri, hogy akkor döntsenek a „B” határozati javaslat 
elfogadásáról, azaz arról, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés változatlan 
marad. Kéri, aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon.  

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
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KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETÉNEK 

4/2022. (I. 26.) HATÁROZATA  

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Papp István társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját változatlanul hagyja.  

Felelős:  Horváth Dezső, polgármester 
Határidő:  azonnal 

II.  A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 

Papp István, alpolgármester: Az előterjesztés szerint eddig Révfülöphöz tartoztak, nem is 
igazán érti, hogyan kerül ide a Balatonfüredi Tankerület. 

dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: A Balatonfüredi Tankerületi Központhoz tartozik 
valamennyi körzetben lévő iskola.  

Papp István, alpolgármester: Akkor gyakorlatilag marad minden úgy, ahogy van.   

dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Az anyagban két határozati javaslat szerepel, az első az, 
amikor szeretnének változtatni, a „B” verzió pedig, ha nem kívánnak változtatni.  

Pelikán Attila, képviselő: Nem kívánnak változtatni.  

Papp István, alpolgármester: Javasolja a „B” határozati javaslat elfogadását. Kéri a 
Képviselő-testületet, aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.  

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETÉNEK 

5/2022. (I. 26.) HATÁROZATA 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § 
(1a) bekezdése alapján Kővágóörs község közigazgatási területére megállapított kötelező 
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felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő (2022/2023.) tanévre 
vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 
Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a határozatnak a Balatonfüredi Tankerületi 
Központ részére történő megküldéséről.  

Felelős:  Horváth Dezső, polgármester 
Határidő: 2022. február 15. 

III.  Döntéshozatal pályázatokon való részvételről 

Papp István, alpolgármester: A napirend keretében két pályázati lehetőségről kell dönteni. 
Az első, a falugondnoki szolgálatokat próbálják megfinanszírozni, kedvezőbb helyzetbe 
hozni. Úgy tudja, hogy a falugondnoki feladatellátásra van állami támogatás, a falugondnok 
illetménye ennek terhére történik. Most a Magyar Falu Program keretén belül van lehetőség 
Falugondnoki busz beszerzésére, amelyre árajánlatok kerültek beszerzésre. A benyújtott 
árajánlatok közül az Ivanics Kft. ajánlata tűnik a legkedvezőbbnek, egy Ford Tranzitra adtak 
ajánlatot bruttó 14.950.000.- Ft értékben.  

A másik pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása. A 
pályázati felhívásban 3 alcímen lehet pályázni az előterjesztés szerint, ezek közül a belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában kívánnak pályázatot benyújtani. A 
pályázatból a Teleki utca kerülne felújításra, meg még, ami esetleg beleférne. A felújítás 
költsége a legkedvezőbb ajánlattevő ajánlata alapján 19.799.300.- Ft, melynek 85%-ára lehet 
pályázni, amely 16.829.405.- Ft. A 2.969.895.- Ft önerőt a 2022. költségvetés terhére 
biztosítanák.  

A két pályázat benyújtásáról kellene dönteni. Kéri a Képviselő-testületet, amennyiben 
egyetértenek a Falugondnoki busz beszerzésére irányuló pályázat benyújtásával, úgy 
kézfelemeléssel szavazzanak. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETÉNEK 

6/2022. (I. 26.) HATÁROZATA  

Tanya- és falugondnoki busz beszerzése tárgyú pályázat beadásáról 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be 
a Magyar Falu Program keretében Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése (MFP-TFB/
2022) jogcímre új gépjármű beszerzésére. 
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A pályázati induláshoz beszerzett 3 árajánlat közül a legkedvezőbb az Ivanics Kft. (1221 
Budapest, Kártya u. 1-3.) ajánlata, mely egy Ford Tranzit V363 személyszállító Kombi Trend 
L3 –LWB(1.0)330, 2.0L mHEV (130Le) M6FWD típusú autó bruttó 14.950.000,- Ft 
értékben. Az ár tartalmazza a 76.000,- Ft regisztrációs adót is. Sikeres pályázat esetén a 
Képviselő-testület elhatározza ennek beszerzését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, valamint sikeres 
pályázat esetén a jelen döntésben meghatározott gépjármű beszerzésére.   

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 
Határidő: a pályázati felhívásban, valamint sikeres pályázat esetén a támogatói okiratban 
foglaltak szerint  

Papp István, alpolgármester: Kéri, hogy döntsenek az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására ismertetett pályázat benyújtásáról. Aki egyetért a pályázat 
benyújtásával, kézfelemeléssel szavazzon.  

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETÉNEK 

7/2022. (I. 26.) HATÁROZATA  

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés  
támogatására pályázat benyújtásáról 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő 
támogatásai jogcím szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
kiírt felhívásra 3.5 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában 
pályázatot nyújt be.  
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani: 
Kővágóörs Teleki utca (551/5 hrsz és 666. hrsz) burkolat felújítása.  A fejlesztés 
megvalósítására benyújtott 3 árajánlat közül a legkedvezőbb ajánlat alapján a felújítás 
költsége 19.799.300.- Ft. Az igényelt támogatás összege a pályázati kiírásban szereplő 85 % 
mérték alapján 16.829.405 Ft. A fennmaradó, a fejlesztési költség 15 %-ának megfelelő 
összeget, 2.969.895.- Ft-ot, mint önerőt a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésébe 
betervezett tartalék terhére biztosítja. 
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 
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Határidő: a pályázati felhívás szerint  

Papp István, alpolgármester: A napirendi pontok végére értek. Kérdezi, hogy van-e 
valakinek valami közlendője, bejelenteni valója? 

Bejelentés nem hangzott el.  

Papp István, alpolgármester: Megköszöni mindenki részéről a megjelenést, több napirend 
nem lévén a rendkívüli nyilvános ülést 14:12 órakor bezárta.  

Kmft. 

             Horváth Dezső                                                                  dr. Szabó Tímea 
              polgármester                                                                   címzetes főjegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:       
            Papp István 
              alpolgármester
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