
Szám:  Krs/1287-1/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete,  Balatonrendes Község
Önkormányzata  Képviselő-testülete,  Kékkút  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,
Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  Köveskál  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete,  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Salföld Község Önkormányzata Képviselő-
testülete,  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  február  5-én
16:30 órakor megtartott együttes testületi üléséről.

Az ülés  helye: Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Nagyterme  (8254  Kővágóörs,
Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

         Kovács Csaba Károly polgármester
   György Csaba Bernát alpolgármester

  Kulcsárné Bertalan Emília képviselő
  Szász Virág képviselő

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Fuchs Henrik polgármester
Kuti Istvánné alpolgármester
Csabáné Varga Anikó képviselő
Piros Zita képviselő

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Vasáros István képviselő

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Horváth Dezső polgármester
Papp István alpolgármester
Nagy Lászlóné képviselő
Sümegi László képviselő

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Györffy Szabolcs Zoltán alpolgármester
Csonka Alexandra képviselő
Marton Norbert képviselő
Szücs Zoltán képviselő



Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Németh László polgármester
Csombó Zoltán alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Kondor Géza polgármester
Eitner József képviselő
Slemmer József János képviselő
Simon László képviselő

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Fábián Gusztáv polgármester
Kovács István képviselő

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Molnár Endre polgármester
Németh Ottó Béla képviselő
Sárvári Tamás képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

         Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
         Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető
         Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet készítette:  Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs): Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megtenné
megállapítását,  megállapítja,  hogy a  kővágóörsi  testületből  4  fő  van jelen,  így  a  Testület
határozatképes. Pelikán Attila képviselő jelezte távolmaradását.
Kéri a polgármestereket tegyék meg megállapításaikat, állapítsák meg képviselő-testületeik
határozatképességét. 

Fuchs Henrik,  polgármester (Balatonrendes): Megállapítja,  hogy a Képviselő-testület  4
fővel határozatképes. Perger János képviselő jelezte távolmaradását.

Fábián Gusztáv, polgármester (Salföld): Megállapítja,  hogy a Képviselő-testület  2 fővel
határozatképes. Mátraházi Zsuzsanna alpolgármester jelezte távolmaradását.



Kondor Géza,  polgármester (Révfülöp):  Megállapítja,  hogy a Képviselő-testület  4 fővel
határozatképes.  Török  Péter  alpolgármester,  valamint  Miklós  Tamás  és  Sümegi  Gábor
képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni.

Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester (Kékkút): Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
2 fővel határozatképes. 

Molnár Endre, polgármester (Szentbékkálla): Megállapítja, hogy a testület 3 fővel jelen
van, így az határozatképes. Sárvári Attila alpolgármester és Bőczi Ernő képviselő jelezték,
hogy nem tudnak részt venni az ülésen. 

Németh László,  polgármester (Mindszentkálla):  Megállapítja,  hogy Képviselő-testület  4
fővel határozatképes. Kiss János képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.  

Györffy  Szabolcs  Zoltán,  alpolgármester  (Köveskál): Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-
testület 4 fővel van jelen, így határozatképes. Dr. Varró Gábor polgármester jelezte, hogy az
ülésen nem tud részt venni. 

Kovács Csaba Károly, polgármester (Balatonhenye): Megállapítja, hogy a testület 4 fővel
határozatképes. Kovácsné Bodor Erika képviselő jelezte távolmaradását. 

Horváth Dezső,  polgármester (Kővágóörs): Köszöni  szépen.  A mai  ülésnek a  kiküldött
meghívó szerint öt napirendi pontja van. Javasolja a napirendi pontokat elfogadásra. Kéri a
képviselő-testületeket a napirendi pontok elfogadására. 
Kérdezi  Kővágóörs  Képviselő-testületét,  aki  a  napirendi  pontokat  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A 2019. február 5-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
február  5-i  együttes  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség

II. Rendelet  alkotás  a  közszolgálati  tisztviselők  2019.  évi
illetményalapjáról

III. A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása



IV. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
közbeszerzési terve

V. Iskolai körzethatárok véleményezése

Fuchs  Henrik,  polgármester  (Balatonrendes): Kérdezi  a  Képviselő-testületet,  aki  a
napirendi pontokat el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja,  hogy  Balatonrendes  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A 2019. február 5-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
február  5-i  együttes  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség

II. Rendelet  alkotás  a  közszolgálati  tisztviselők  2019.  évi
illetményalapjáról

III. A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása

IV. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
közbeszerzési terve

V. Iskolai körzethatárok véleményezése

Fábián Gusztáv,  polgármester (Salföld): Kérdezi  a  Képviselő-testületét,  aki  a  napirendi
pontokat el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2019. (II. 05.) HATÁROZATA



A 2019. február 5-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. február 5-
i együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség

II. Rendelet  alkotás  a  közszolgálati  tisztviselők  2019.  évi
illetményalapjáról

III. A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása

IV. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
közbeszerzési terve

V. Iskolai körzethatárok véleményezése

Kondor  Géza,  polgármester  (Révfülöp): Kérdezi  a  tisztelt  képviselő-testületet,  aki  a
napirendi pontokat el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A 2019. február 5-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
február  5-i  együttes  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség

II. Rendelet  alkotás  a  közszolgálati  tisztviselők  2019.  évi
illetményalapjáról

III. A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása

IV. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
közbeszerzési terve



V. Iskolai körzethatárok véleményezése

Kardosné  Csaba  Gyöngyi,  polgármester  (Kékkút): Aki  a  napirendi  pontokat  el  tudja
fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja,  hogy Kékkút Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A 2019. február 5-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. február 5-
i együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség

II. Rendelet  alkotás  a  közszolgálati  tisztviselők  2019.  évi
illetményalapjáról

III. A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása

IV. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
közbeszerzési terve

V. Iskolai körzethatárok véleményezése

Molnár Endre, polgármester (Szentbékkálla): Aki a napirendi pontokat el tudja fogadni,
kéri, kézfeltartással szavazzon.
 
Megállapítja,  hogy  Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  3  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

4/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A 2019. február 5-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról



Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
február  5-i  együttes  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint
határozza meg:

 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség

II. Rendelet  alkotás  a  közszolgálati  tisztviselők  2019.  évi
illetményalapjáról

III. A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása

IV. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
közbeszerzési terve

V. Iskolai körzethatárok véleményezése

Németh  László,  polgármester  (Mindszentkálla): Kérdezi  a  képviselő-testületet,  aki  a
napirendi pontokat el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

5/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A 2019. február 5-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Mindszentkálla  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
február  5-i  együttes  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint
határozza meg:
 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség

II. Rendelet  alkotás  a  közszolgálati  tisztviselők  2019.  évi
illetményalapjáról

III. A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása

IV. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
közbeszerzési terve

V. Iskolai körzethatárok véleményezése



Györffy  Szabolcs  Zoltán,  alpolgármester (Köveskál): Aki  el  tudja  fogadni  a  napirendi
pontokat, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A 2019. február 5-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. február
5-i együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség

II. Rendelet  alkotás  a  közszolgálati  tisztviselők  2019.  évi
illetményalapjáról

III. A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása

IV. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
közbeszerzési terve

V. Iskolai körzethatárok véleményezése

Kovács Csaba Károly,  polgármester (Balatonhenye): Aki  a napirendi  pontokat  el  tudja
fogadni, kéri, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A 2019. február 5-i együttes ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2019.
február  5-i  együttes  ülés  napirendi  pontjait  az  alábbiak  szerint
határozza meg:



 
I. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi

költségvetés módosítása, tájékoztatási kötelezettség

II. Rendelet  alkotás  a  közszolgálati  tisztviselők  2019.  évi
illetményalapjáról

III. A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása

IV. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
közbeszerzési terve

V. Iskolai körzethatárok véleményezése

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs): Köszöni szépen. 

I.  A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása,
tájékoztatási kötelezettség

Horváth  Dezső,  polgármester  (Kővágóörs): Az  anyagot  mindenki  megkapta.  Az  anyag
készítői  jelen  vannak.  Kérdezi,  hogy  kinek  van  észrevétele,  kérdése  az  anyaggal
kapcsolatban? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs): Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy kéri
a  Képviselő-testületeket,  fogadják  el  a  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosítását  az
előterjesztésnek megfelelően.

Kéri  Kővágóörs  Képviselő-testületét,  aki  el  tudja  fogadni  a  Közös  Hivatal  2019.  évi
költségvetésének módosítását, az kézfeltartással szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadó 
112/2018. (XI. 22.) határozata módosításának elfogadásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 



I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 119.703.700 forintban, a 
kiadási fő összegét 119.703.700 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 86.983.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.195.931 Ft
c) dologi kiadások 13.324.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 2.420.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 100.959 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.182.741 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.   A köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX.  A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Fuchs Henrik, polgármester (Balatonrendes): Aki el tudja fogadni a Közös Hivatal 2019.
évi költségvetésének módosítását, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-



ESTÜLETÉNEK

5/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadó 
103/2018. (XI. 22.) határozata módosításának elfogadásáról

Balatonrendes Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 119.703.700 forintban, a 
kiadási fő összegét 119.703.700 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 86.983.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.195.931 Ft
c) dologi kiadások 13.324.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 2.420.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 100.959 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.182.741 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.   A köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX.  A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.



Fábián Gusztáv, polgármester (Salföld): Kérdezi a Képviselő-testület, aki el tudja fogadni a
költségvetés módosítását az előterjesztésnek megfelelően, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadó 
80/2018. (XI. 22.) határozata módosításának elfogadásáról

Salföld  Község  Önkormányzata  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 119.703.700 forintban, a 
kiadási fő összegét 119.703.700 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 86.983.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.195.931 Ft
c) dologi kiadások 13.324.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 2.420.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 100.959 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.182.741 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.



VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.   A köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX.  A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Kondor  Géza,  polgármester  (Révfülöp): Kérdezi  képviselő  társait,  aki  a  költségvetés
módosítást el tudja fogadni az előterjesztés alapján, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadó 
140/2018. (XI. 22.) határozata módosításának elfogadásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 119.703.700 forintban, a 
kiadási fő összegét 119.703.700 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 86.983.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.195.931 Ft
c) dologi kiadások 13.324.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 2.420.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 100.959 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft



i) finanszírozási bevételek 117.182.741 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.   A köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX.  A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Kardosné  Csaba  Gyöngyi,  polgármester  (Kékkút): Kérdezi  a  Képviselő-testület,  aki  a
költségvetés módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy Kékkút Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadó 
103/2018. (XI. 22.) határozata módosításának elfogadásáról

Kékkút  Község  Önkormányzata  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 119.703.700 forintban, a 
kiadási fő összegét 119.703.700 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 86.983.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.195.931 Ft
c) dologi kiadások 13.324.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft



III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 2.420.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 100.959 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.182.741 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.   A köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX.  A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Molnár Endre, polgármester (Szentbékkálla): Kérdezi a Képviselő-testületét, aki el tudja
fogadni a Közös Hivatal 2019. évi költségvetése módosítását, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadó 
81/2018. (XI. 22.) határozata módosításának elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 119.703.700 forintban, a 
kiadási fő összegét 119.703.700 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 86.983.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.195.931 Ft



c) dologi kiadások 13.324.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 2.420.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 100.959 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.182.741 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.   A köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX.  A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Németh  László,  polgármester  (Mindszentkálla): Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  a
költségvetés módosítást el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

6/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadó 
101/2018. (XI. 22.) határozata módosításának elfogadásáról



Mindszentkálla Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.
évi költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 119.703.700 forintban, a 
kiadási fő összegét 119.703.700 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 86.983.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.195.931 Ft
c) dologi kiadások 13.324.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 2.420.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 100.959 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.182.741 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.   A köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX.  A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Györffy  Szabolcs  Zoltán,  alpolgármester (Köveskál): Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  a
költségvetés módosítást el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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



KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadó 
109/2018. (XI. 22.) határozata módosításának elfogadásáról

Köveskál  Község Önkormányzata  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi
költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 119.703.700 forintban, a 
kiadási fő összegét 119.703.700 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 86.983.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.195.931 Ft
c) dologi kiadások 13.324.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 2.420.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 100.959 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.182.741 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.

VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.   A köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.



IX.  A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Kovács Csaba Károly, polgármester (Balatonhenye): Kéri a testületet, aki a költségvetés
módosítást el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.
Megállapítja,  hogy  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadó 
104/2018. (XI. 22.) határozata módosításának elfogadásáról

Balatonhenye Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

I. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi fő összegét 119.703.700 forintban, a 
kiadási fő összegét 119.703.700 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 86.983.769 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 17.195.931 Ft
c) dologi kiadások 13.324.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2.200.000 Ft
f) beruházások 0 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 2.420.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 100.959 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 117.182.741 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.

V. A Képviselő-testület a 2019. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.

VI. A Közös Hivatalban a 2019. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.



VII.  A Képviselő-testület  a  Közös  Hivatal  alkalmazásában  állók  részére  munkába  járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

VIII.   A köztisztviselőknek  adható  illetmény  előleg  összege  a  felvétel  időpontjában  a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

IX.  A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.

Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: A költségvetés módosításánál a tájékoztatási
kötelezettség elfogadásáról is szükséges döntést hoznia a képviselő-testületeknek. 

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs):  Akkor javasolja a költségvetés módosításával
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elfogadását.

Kéri Kővágóörs Képviselő-testületét, aki egyetért a Közös Hivatal 2019. évi költségvetésének
módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadásával, az szavazzon. 

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja.

Fuchs  Henrik,  polgármester  (Balatonrendes): Aki  el  tudja  fogadni  a  tájékoztatási
kötelezettséget, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
ESTÜLETÉNEK

6/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról



Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja.

Fábián Gusztáv, polgármester (Salföld): Kérdezi a Képviselő-testület, aki el tudja fogadni a
tájékoztatási kötelezettséget, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati
Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja.

Kondor  Géza,  polgármester  (Révfülöp): Kérdezi  képviselő  társait,  aki  a  költségvetés
módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget  el  tudja  fogadni,  kézfeltartással
jelezze.

Megállapítja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja.

Kardosné  Csaba  Gyöngyi,  polgármester  (Kékkút): Kérdezi  a  Képviselő-testület,  aki  a
tájékoztatási kötelezettséget el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy Kékkút Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról
Kékkút  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati
Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja.

Molnár Endre, polgármester (Szentbékkálla): Kérdezi a Képviselő-testületét, aki el tudja
fogadni a tájékoztatási kötelezettséget, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja.

Németh  László,  polgármester  (Mindszentkálla): Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  a
tájékoztatási kötelezettséget el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

7/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja.



Györffy  Szabolcs  Zoltán,  alpolgármester (Köveskál): Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  a
költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon. 

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

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Kővágóörsi  Közös Önkormányzati
Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettséget
elfogadja.

Kovács  Csaba  Károly,  polgármester  (Balatonhenye): Kérdezi  a  testületet,  aki  a
költségvetés  módosításához  kapcsolódó  tájékoztatási  kötelezettséget  el  tudja  fogadni,
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés  módosításával  kapcsolatos  tájékoztatási
kötelezettséget elfogadja.

Horváth Dezső polgármester (Kővágóörs): köszöni szépen.

II.  Rendelet alkotás a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról 

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs):  Az anyagot  ismerik,  az anyag készítői  jelen
vannak. Kérdezi, hogy kinek van kérdése, észrevétele? 



Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Horváth  Dezső,  polgármester  (Kővágóörs): Amennyiben  nincs  kérdés,  észrevétel,
szavazásra bocsátja. Aki egyetért az előterjesztés szerinti rendeletalkotással, az kézfeltartással
szavazzon. 
 
Megállapítja, hogy Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Fuchs Henrik, polgármester (Balatonrendes): Aki el tudja fogadni az előterjesztés szerinti
rendeletet, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy  Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Fábián Gusztáv, polgármester (Salföld): Kérdezi a Képviselő-testület, aki el tudja fogadni
az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Kondor Géza, polgármester (Révfülöp): Kérdezi képviselő társait, aki a rendelettervezetet
el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.



Megállapítja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Kardosné  Csaba  Gyöngyi,  polgármester  (Kékkút): Kéri  a  Képviselő-testület,  aki  a
rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy Kékkút Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Németh  László,  polgármester  (Mindszentkálla): Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  az
előterjesztés szerinti rendeletet el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy  Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Györffy Szabolcs Zoltán, alpolgármester (Köveskál): Kéri a Képviselő-testületet,  aki az
előterjesztés szerinti rendelettervezetet el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja, hogy Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK



1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Kovács  Csaba  Károly,  polgármester  (Balatonhenye): Kérdezi  a  testületet,  aki  a
rendelettervezetet el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

Megállapítja,  hogy  Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Horváth  Dezső,  polgármester (Kővágóörs): megállapítja,  hogy az  érintett  települések  a
rendeleteket megalkották. 

III.  A 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátása

Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi, hogy kinek van az anyaggal kapcsolatban kérdése,
észrevétele? 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs): Amennyiben nincs kérdés,  hozzászólás,  úgy
kérdezi  a  kővágóörsi  testületet,  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  el  tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról



Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatokat
polgári  jogi  jogviszony  keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja  ellátni.
Felhatalmazza  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  képviseletében  kössön  szerződést  Kövessiné  Müller  Katalin
egyéni vállalkozóval 2019. évre 1.800.000 Ft (áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési
feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, a
Hivatalt  alkotó  önkormányzatokra,  ezen  önkormányzatok  tagságával  működő
társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 
Vállalja,  hogy  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáért  fizetendő  díjazás
lakosságarányosan rá eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  részére
2019. július 31-éig átadja. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Fuchs  Henrik,  polgármester  (Balatonrendes): Aki  el  tudja  fogadni  a  belső  ellenőrzési
feladatok ellátásáról szóló határozati javaslatot, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  belső  ellenőrzési
feladatokat  polgári  jogi  jogviszony keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja
ellátni.  Felhatalmazza  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  képviseletében  kössön  szerződést  Kövessiné  Müller  Katalin
egyéni vállalkozóval 2019. évre 1.800.000 Ft (áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési
feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, a
Hivatalt  alkotó  önkormányzatokra,  ezen  önkormányzatok  tagságával  működő
társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 
Vállalja,  hogy  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáért  fizetendő  díjazás
lakosságarányosan rá eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  részére
2019. július 31-éig átadja. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Fábián Gusztáv, polgármester (Salföld): Kérdezi a Képviselő-testület, aki el tudja fogadni a
belső ellenőrzésre vonatkozó határozati javaslatot, kézfeltartással szavazzon. 



Megállapítja,  hogy Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  belső  ellenőrzési  feladatokat
polgári  jogi  jogviszony  keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja  ellátni.
Felhatalmazza  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  képviseletében  kössön  szerződést  Kövessiné  Müller  Katalin
egyéni vállalkozóval 2019. évre 1.800.000 Ft (áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési
feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, a
Hivatalt  alkotó  önkormányzatokra,  ezen  önkormányzatok  tagságával  működő
társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 
Vállalja,  hogy  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáért  fizetendő  díjazás
lakosságarányosan rá eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  részére
2019. július 31-éig átadja. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Kondor  Géza,  polgármester  (Révfülöp): Kérdezi  képviselő  társait,  aki  a  határozati
javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  belső  ellenőrzési
feladatokat  polgári  jogi  jogviszony keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja
ellátni.  Felhatalmazza  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  képviseletében  kössön  szerződést  Kövessiné  Müller  Katalin
egyéni vállalkozóval 2019. évre 1.800.000 Ft (áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési
feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, a
Hivatalt  alkotó  önkormányzatokra,  ezen  önkormányzatok  tagságával  működő
társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 
Vállalja,  hogy  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáért  fizetendő  díjazás
lakosságarányosan rá eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  részére
2019. július 31-éig átadja. 



Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester (Kékkút): Kérdezi a Képviselő-testület, aki a
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy Kékkút Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Kékkút  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  belső  ellenőrzési  feladatokat
polgári  jogi  jogviszony  keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja  ellátni.
Felhatalmazza  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  képviseletében  kössön  szerződést  Kövessiné  Müller  Katalin
egyéni  vállalkozóval  2019.  évre  1.  800.  000  Ft  (áfa  mentes)  díjazásért  a  belső
ellenőrzési feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatalra,  a  Hivatalt  alkotó  önkormányzatokra,  ezen  önkormányzatok  tagságával
működő társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 
Vállalja,  hogy  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáért  fizetendő  díjazás
lakosságarányosan rá eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  részére
2019. július 31-éig átadja. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Molnár Endre, polgármester (Szentbékkálla): Kérdezi a Képviselő-testületét, aki el tudja
fogadni  a  belső  ellenőrzési  feladatok ellátásáról  szóló  határozati  javaslatot,  kézfeltartással
szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  belső  ellenőrzési
feladatokat  polgári  jogi  jogviszony keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja



ellátni.  Felhatalmazza  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  képviseletében  kössön  szerződést  Kövessiné  Müller  Katalin
egyéni vállalkozóval 2019. évre 1.800.000 Ft (áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési
feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, a
Hivatalt  alkotó  önkormányzatokra,  ezen  önkormányzatok  tagságával  működő
társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 
Vállalja,  hogy  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáért  fizetendő  díjazás
lakosságarányosan rá eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  részére
2019. július 31-éig átadja. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Németh  László,  polgármester  (Mindszentkálla): Kérdezi  a  Képviselő-testületet,  aki  az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

8/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  belső  ellenőrzési
feladatokat  polgári  jogi  jogviszony keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja
ellátni.  Felhatalmazza  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  képviseletében  kössön  szerződést  Kövessiné  Müller  Katalin
egyéni vállalkozóval 2019. évre 1.800.000 Ft (áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési
feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, a
Hivatalt  alkotó  önkormányzatokra,  ezen  önkormányzatok  tagságával  működő
társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 
Vállalja,  hogy  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáért  fizetendő  díjazás
lakosságarányosan rá eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  részére
2019. július 31-éig átadja. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Györffy Szabolcs Zoltán, alpolgármester (Köveskál): Kérdezi a Képviselő-testületet, aki a
belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló előterjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon. 



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

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

12/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Köveskál  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  belső ellenőrzési  feladatokat
polgári  jogi  jogviszony  keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja  ellátni.
Felhatalmazza  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  képviseletében  kössön  szerződést  Kövessiné  Müller  Katalin
egyéni vállalkozóval 2019. évre 1.800.000 Ft (áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési
feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, a
Hivatalt  alkotó  önkormányzatokra,  ezen  önkormányzatok  tagságával  működő
társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 
Vállalja,  hogy  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáért  fizetendő  díjazás
lakosságarányosan rá eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  részére
2019. július 31-éig átadja. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

Kovács Csaba Károly, polgármester (Balatonhenye): Kérdezi a Képviselő-testületet, aki el
tudja  fogadni  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáról  szóló  határozati  javaslatot,
kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  belső  ellenőrzési
feladatokat  polgári  jogi  jogviszony keretében,  külső  szolgáltató  bevonásával  kívánja
ellátni.  Felhatalmazza  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  képviseletében  kössön  szerződést  Kövessiné  Müller  Katalin
egyéni vállalkozóval 2019. évre 1.800.000 Ft (áfa mentes) díjazásért a belső ellenőrzési
feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra, a
Hivatalt  alkotó  önkormányzatokra,  ezen  önkormányzatok  tagságával  működő
társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 



Vállalja,  hogy  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásáért  fizetendő  díjazás
lakosságarányosan rá eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati  Hivatal  részére
2019. július 31-éig átadja. 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal

IV. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési terve

Horváth  Dezső,  polgármester  (Kővágóörs):  Az  anyagot  mindenki  megkapta.  Ez  egy
formaság, nem terveznek közbeszerzést  a Hivatalban. Ha nincs észrevétel,  javasolja,  hogy
szavazzanak. Elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot. 
Kérdezi  a  kővágóörsi  testületet,  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  el  tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, mint
ajánlatkérő által 2019. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges
megjelöléssel jóváhagyja.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos

Fuchs  Henrik,  polgármester  (Balatonrendes): Aki  el  tudja  fogadni  a  2019.  évi
közbeszerzési tervről szóló határozati javaslatot, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről 

Balatonrendes  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal,



mint  ajánlatkérő  által  2019.  évben  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárások  éves  tervét
nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos

Fábián Gusztáv, polgármester (Salföld): Kérdezi a Képviselő-testület, aki el tudja fogadni a
2019. évi közbeszerzési tervre vonatkozó határozati javaslatot, kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről 

Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény  42.§-a  alapján  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal,  mint
ajánlatkérő által 2019. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges
megjelöléssel jóváhagyja.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos

Kondor  Géza,  polgármester  (Révfülöp): Kérdezi  képviselő  társait,  aki  a  határozati
javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről 

Révfülöp  Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal,
mint  ajánlatkérő  által  2019.  évben  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárások  éves  tervét
nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos



Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester (Kékkút): Kérdezi a Képviselő-testület, aki a
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy Kékkút Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII.  törvény  42.§-a  alapján  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal,  mint
ajánlatkérő által 2019. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges
megjelöléssel jóváhagyja.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos

Molnár Endre, polgármester (Szentbékkálla): Kérdezi a Képviselő-testületét, aki el tudja
fogadni  a  2019.  évi  közbeszerzési  tervről  szóló  határozati  javaslatot,  kézfeltartással
szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal,
mint  ajánlatkérő  által  2019.  évben  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárások  éves  tervét
nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos



Németh  László,  polgármester  (Mindszentkálla): Kérdezi  a  Képviselő-testületet,  aki  az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

9/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal,
mint  ajánlatkérő  által  2019.  évben  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárások  éves  tervét
nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos

Györffy Szabolcs Zoltán, alpolgármester (Köveskál): Kérdezi a Képviselő-testületet, aki a
2019.  évi  közbeszerzési  tervről  szóló  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  el  tudja
fogadni, kézfeltartással szavazzon. 

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

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

13/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről 

Köveskál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal, mint
ajánlatkérő által 2019. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges
megjelöléssel jóváhagyja.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos



Kovács Csaba Károly, polgármester (Balatonhenye): Kérdezi a Képviselő-testületét, aki el
tudja  fogadni  a  2019.  évi  közbeszerzési  tervről  szóló  határozati  javaslatot,  kézfeltartással
szavazzon.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről 

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  közbeszerzésekről  szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal,
mint  ajánlatkérő  által  2019.  évben  lefolytatandó  közbeszerzési  eljárások  éves  tervét
nemleges megjelöléssel jóváhagyja.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: folyamatos

V.  Iskolai körzethatárok véleményezése

Horváth  Dezső,  polgármester (Kővágóörs): Ismét  egy formai  kérdés,  más  döntést  nem
igazán tudnak hozni, mint egyetértenek vele. Kérdezi, hogy kinek van észrevétele, kérdése?

Észrevétel, kérdés nem hangzott el. 

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs):  Amennyiben nincs észrevétel, kérdés, úgy az
iskolai  körzethatárok  vonatkozásában  javasolja  elfogadni  a  tervezetet.  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-
TESTÜLETE

11/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Kővágóörs  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító



általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és az előterjesztés
szerinti tartalommal azt elfogadja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozatot  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2019. február 15.

Fuchs  Henrik,  polgármester  (Balatonrendes): Kéri  a  Képviselő-testületet,  aki  el  tudja
fogadni az iskolai körzethatárok tervezetét, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

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

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Balatonrendes  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító
általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és az előterjesztés
szerinti tartalommal azt elfogadja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozatot  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2019. február 15.

Fábián Gusztáv, polgármester (Salföld): Kérdezi a Képviselő-testület, aki el tudja fogadni
az  iskolai  körzethatárokat  meghatározó  előterjesztésben  foglalt  határozati  javaslatot,
kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Salföld  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító



általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és az előterjesztés
szerinti tartalommal azt elfogadja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozatot  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2019. február 15.

Kondor Géza,  polgármester (Révfülöp):  Aki  egyetért  az  előterjesztés  szerinti  határozati
javaslattal, az kézfeltartással szavazzon. 

Megállapítja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE

12/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító
általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és az előterjesztés
szerinti tartalommal azt elfogadja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozatot  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2019. február 15.

Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester (Kékkút): Kérdezi a Képviselő-testületet, aki az
iskolai körzethatárokat meghatározó tervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Megállapítja,  hogy Kékkút Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2  igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Kékkút  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító



általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és az előterjesztés
szerinti tartalommal azt elfogadja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozatot  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2019. február 15.

Molnár  Endre,  polgármester  (Szentbékkálla): Kérdezi  a  Képviselő-testületét,  aki  az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító
általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és az előterjesztés
szerinti tartalommal azt elfogadja.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozatot  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2019. február 15.

Németh  László,  polgármester  (Mindszentkálla): Kérdezi  a  Képviselő-testületet,  aki  az
iskolai  körzethatárok  meghatározásáról  szóló  tervezetet  el  tudja  fogadni,  kézfeltartással
szavazzon. 

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

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

10/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító



általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és az előterjesztés
szerinti tartalommal azt elfogadja.

Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  határozatot  a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2019. február 15.

Györffy Szabolcs Zoltán, alpolgármester (Köveskál): Kérdezi a Képviselő-testületet, aki az
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

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

KÖVESKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

14/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Köveskál  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító
általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és az előterjesztés
szerinti tartalommal azt elfogadja.

Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  helyettesítő  aljegyzőt,  hogy  a  határozatot  a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2019. február 15.

Kovács Csaba Károly, polgármester (Balatonhenye): Kérdezi a Képviselő-testületét, aki az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.

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

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

11/2019. (II. 05.) HATÁROZATA

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Balatonhenye  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal által elkészített a kötelező felvételt biztosító



általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és az előterjesztés
szerinti tartalommal azt elfogadja.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozatot  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: 2019. február 15.

Horváth Dezső, polgármester (Kővágóörs):  Kérdezi,  hogy kinek van valami közérdekű
bejelenteni valója, vagy bármilyen bejelentése? 

Kérdés, bejelentés nem hangzott el. 

Horváth  Dezső,  polgármester  (Kővágóörs):  Több  napirend  nem  lévén,  megköszöni  a
megjelenést és az együttes testületi ülést 16:42 órakor bezárta.

Kmf.

Kovács Csaba Károly          Fuchs Henrik          Kardosné Csaba Gyöngyi         Horváth Dezső
      polgármester                  polgármester                    polgármester                      polgármester

  Dr. Varró Gábor               Németh László                 Kondor Géza                Fábián Gusztáv
     polgármester                   polgármester                   polgármester                  polgármester

Molnár Endre Sándor
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy Köveskál vonatkozásában:  
                                                                                                               Györffy Szabolcs Zoltán

           alpolgármester  
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