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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. július 19-én 

(szerdán) 7,56 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

Eitner József  képviselő 

Miklós Tamás  képviselő 

  Slemmer József János képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő (5 fő) 

 

Török Péter alpolgármester, Simon László képviselő bejelentette távolmaradását.  

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Papp Zoltán 

Tamás bizottsági tag,  

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a megjelent 

képviselő urakat, bizottsági tagot.  

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő 

képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat, lenne egy 5. napirendi pont, melynek előterjesztése kiküldésre 

került, de a meghívóban nem szerepelt napirendi pontként technikai okok miatt, ez a szociális 

tűzifa pályázaton való részvétel, melynek rögzítési határideje augusztus 15.  

 

1. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítése egy fő 

részmunkaidős munkavállalóval 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. Zánka és Térsége Oktatási IT. megkeresése Bölcsődei finanszírozás vonatkozásában 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e 

más javaslat?  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi ponttal, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontot. 

 

 

N a p i r e n d 

 

1. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítése egy fő 

részmunkaidős munkavállalóval 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. Zánka és Térsége Oktatási IT. megkeresése Bölcsődei finanszírozás vonatkozásában 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kéri a bizottsági 

véleményeket. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság 4 igennel, egyhangúlag 

támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A Szociális Bizottság 3 igennel, egyhangúlag 

támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük, észrevételük.  
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Miklós Tamás képviselő: A bejegyzett civilszervezet mire vonatkozik? Egyesületi alapszabály 

nélkül működő civiltársaság benne van ebben? Abból lesz majd a feszültség, mert minden áron 

hozzá akarnak szólni a dolgokhoz. Úgy gondolja, hogy jelentkeztek is polgármester úrnál, neki 

mondták, hogy mennek hozzá. Ha akarja, hadd mondja el, amit akar a szakértőknek, ne máshol 

hirdesse. A bejegyzett civilszervezetek közé beletartozik-e a civiltársaság?  

 

Kondor Géza polgármester: A Révfülöpért Civiltársaság nem bejegyzett civilszervezet. A 

Fürdőegyesület elnöke az egyik zűrösebb testületi ülésen kimondottan ragaszkodott hozzá, 

hogy azok, akik azt a fáradtságot nem veszik, hogy a bejegyzési folyamatot átvigyék, ők 

szeretnék azt a privilégiumot megtartani maguknak, azok vehessenek részt tanácskozási joggal 

a testület ülésén, akik bejegyzett civilszervezet.  

 

Miklós Tamás képviselő: Nem szeretne vitatkozni. Megváltozott a civil törvény, és egyre 

kevesebb civilszerveződés működhet.  

A lényeg, ha hoznak egy rendeletet, és nem biztosítanák akár a civiltársaságnak is a jogát, az 

gondot okozna véleménye szerint. A bejegyzett civilszervezetben benne lehet-e? Mert ha benne 

van, akkor tökéletes.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: A rendelet-tervezetet a Minisztériumból 

érkezett mintarendelet alapján készítették el. Tartalmilag nem nyúltak bele, csak és kizárólag 

azokban a részekben, ami helyileg fontos, milyen forrásokon keresztül tájékoztatnak. Bővíteni 

lehet a rendeletet. Úgy gondolja, hogy a bejegyzett civilszervezet a bejegyzett 

civilszervezetekre vonatkozik. Ha a civiltársaság nincs bejegyezve, akkor rá nem vonatkozik. 

Ha azt írta volna civilszervezet bejegyzés nélkül, akkor elgondolkodtató lenne, hogy a 

civiltársaság beletartozik-e vagy sem.  

 

Miklós Tamás képviselő: Épp a partnerség a lényege, azért vetette fel. Épp arról beszéltek, 

meg a közmeghallgatáson is elhangzott, hogy minél szélesebb körben történjen egyeztetés.  

 

Sümegi Gábor képviselő: Ő erre röviden annyit tudna válaszolni, amit Zsitnyányi István elnök 

úr is elmondott az előző alkalommal. A törvény változásaként az elmúlt, és az idei évben a 

civilszervezeteknek az alapszabályát módosítani kellett a törvénynek megfelelően, amibe 

beletartozik a Ptk. változásai is. Ezt el kell fogadnia a Törvényszéknek, akinek ezt elfogadta, és 

ezáltal hatályossá vált, az a bejegyzett civilszervezet. Bejegyzett civilszervezet az, amely a 

Törvényszéken az új szabályok szerint bejegyezték.  

 

Papp Zoltán Tamás GTTB bizottsági tag: Így van a jogszabályi lehetőség, így adták a 

mintarendeletet is, tehát a bejegyzettekről van szó. Felvetődött a kérdés a tanácskozáson is, az 

volt a válasz erre, hogy ha nem civilszervezetként, de állampolgárként joga van, széleskörű 

partneri egyeztetés van, nem olyan mezben, de teljes létszámban ott lehetnek, és elmondhatják 

véleményüket. A lakosság minden egyes tagja részt vehet az egyeztetésben. Ennél az arculati 

törvénynél nem sérül az, hogy nem szólhat bele a civilszervezet.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele? A 

partnerségről szól a rendelet-tervezet, nem a szakmai részéről.  

 

Papp Zoltán Tamás GTTB bizottsági tag: Ez most nem csak az arculati rendeletre 

vonatkozik, hanem ezentúl mindenre.  
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Kondor Géza polgármester: Az arculattal kapcsolatos építészeti dolgokba most nem menne 

bele, mert ez most a partnerséggel kapcsolatos döntést érinti. Amennyiben több kérdés, 

észrevétel nincs, szavazásra bocsátja, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül megalkotja a 

 

14/2017. (VII.21.) önkormányzati rendeletet 

 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

 

 

2. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Képviselő-testületnek meg kell határozni, hogy a 

választópolgárok hány százaléka kezdeményezheti a helyi népszavazást, melynek mértéke 10-

25% között lehet. Kérdezi a bizottságok véleményét. 

 

 Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság 4 igennel, egyhangúlag 

egyetértett abban, hogy a választópolgárok 25%-a kezdeményezheti a helyi népszavazást.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A Szociális Bizottság 2 igennel, 1 ellenszavazattal 

javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, azzal, hogy a választópolgárok 25%-a 

kezdeményezheti a helyi népszavazást. 

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük, észrevételük.  

 

Miklós Tamás képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott véleményét fenntartja. Annyiban 

módosítaná a bizottsági ülésen elhangzottakat, ez idáig 15 % volt, és nem volt kezdeményezés, 

tehát ha valami olyan van, ami a polgároknak egy jelentős körét befolyásolja, vagy szeretne 

cselekvően fellépni, akkor tehesse meg a kezdeményezést. A 25% az már nagyon magas.  50-

60% megy el szavazni az összes választópolgárokból. A bizottsági ülésen javasolta a 10%-ot, 

ezt revideálja annyiban, hogy a 25%-kal ellentétben a 15%-ot javasol, amely a korábbi 

rendeletükben is megfogalmazásra került.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni az észrevételt, a módosító indítványról szavaztatni fog. 

Megkérdezi, hogy egyéb hozzászólás, kérdés van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 

először Miklós Tamás képviselő indítványát, mely szerint a választópolgárok 15%-a 

kezdeményezheti a helyi népszavazást. Szavazásra bocsátja, aki Miklós Tamás képviselő 

indítványát támogatja, kézfeltartással jelezze. 

 

 

 



5 
 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal,  4 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

84/2017. (VII.19.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Miklós 

Tamás képviselő indítványát, mely szerint a választópolgárok 15%-a kezdeményezheti 

a helyi népszavazást.  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a választópolgárok 

25%-a kezdeményezheti a helyi népszavazást, az erről szóló rendelet-tervezetet elfogadja, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,  

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

15/2017. (VII.21.) önkormányzati rendeletet 

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 

 

 

 

3. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítése egy fő 

részmunkaidős munkavállalóval 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Kondor Géza polgármester: Megkéri Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy 

tájékoztassa a képviselő-testületet a napirendi pontról. 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Felmerült Balatonhenye község 

vonatkozásában egy új adónem bevezetése. Ennek okán a hivatal az előterjesztések során 

tájékoztatta az önkormányzatot, hogy ennek adminisztratív oldala nem biztosított, szükséges 

egy új kolléga alkalmazása. Balatonhenye ezt a finanszírozást vállalva kérte, hogy készítsék elő 

a rendeletet, illetve ennek folyamán az elmúlt együttes testületi ülésen az SZMSZ-t is 

módosításra került, amelyben leszabályozták, abban az esetben, ha bármelyik település plusz 

fővel saját feladatai ellátására a hivatal létszámát bővíteni szeretné, akkor az összes többi 

településnek a jóváhagyását meg kell, hogy kapja, attól függetlenül, hogy anyagi hozzájárulás 

más települések vonatkozásában nem érint. Ez az előterjesztés került most a testület elé annyi 

módosítással, közben Balatonhenyén volt testületi ülés, és az előzetes tájékoztatás szerint, amit 

ők kértek 2017. augusztus 1-jétől 2019. december 31-ig kérték az 1 fő részmunkaidős 

foglalkoztatását, az ülésen ez már módosult, mégpedig 2017. augusztus 1-jétől 2018. december 

31-ig. Ennyi az előterjesztés szerinti változás. Balatonhenye vállalta az 1 fő részmunkaidős 

foglalkoztatott teljes finanszírozását.  
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Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, 

szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 

bővítésével 1 fő részmunkaidős munkavállalóval egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

85/2017. (VII.19.) Kt. határozat 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítéséhez szükséges költségek 

biztosításáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata jóváhagyja, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal létszáma az adóigazgatás területén jelentkező többlet feladatok, így különösen új 

adónem bevezetése, fokozott adóügyi ellenőrzések, kintlévőségek behajtása céljából 1 fő négy 

órás adóügyi ügyintézővel, határozott időre (2017. augusztus 1. napjától 2018. december 31. 

napjáig) bővítésre kerüljön. 

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a létszámbővítéssel járó költségeket (munkabér + 

járulékai) a Közös Hivatal költségvetése részére Balatonhenye Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete biztosítja, oly módon, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 

többletkiadása nem keletkezik.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

 

4. Zánka és Térsége Oktatási IT. megkeresése Bölcsődei finanszírozás vonatkozásában 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A múltkori testületi ülésükkel nagyjából egy időben érkezett egy 

levél Filep Miklós polgármester úrtól. A hiányzások miatt az elmúlt évben 6 mFt hiány 

keletkezett a 12 fősre tervezett intézményben. 2017. szeptember 1-jétől csak akkor fogadják be 

a gyermekeket, amennyiben az érintett önkormányzatok az állami támogatáson felüli részhez 

gyermeklétszám arányosan hozzájárulnak.   

Tartottak egy egyeztetést az óvodavezetővel, védőnővel, hogy milyen demográfiai hullámban 

vannak. Kimutatták a kolléganők, most vannak egy csúcson, ahonnan most már nagy ívben 

zuhannak lefelé, az idén két gyermek születése várható. Az óvodának lenne lehetősége 

szakmailag 2,5 éves gyermeket is befogadni, de az óvodának 50 fős megengedett kapacitása 

jelenleg 48-nál tart, amely hamarosan vissza fog állni a szokásos 40 fős magasságra. Jelenleg 

arra nincs lehetőség, hogy bölcsődei korú gyermekeket adaptáljanak, ezt nem tudják megoldani. 

A másik verzió pedig az, amennyiben nem járulnak hozzá, törvény szerint, ahol legalább 40 

gyermek van a korosztályban, illetve legalább 5 szülő kéri a bölcsődei ellátást, azt az 

önkormányzatnak kötelessége megoldani. Azt tudni kell, nem feltétlenül azzal, hogy bölcsődét 

alapít, és alkalmazottakat foglalkoztat, hanem az is megoldás, ha valakivel együttműködési 

megállapodást kötnek.  
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Tudomásuk szerint 2 gyermekről van szó, akik még 1 évig bölcsődések lesznek. Nem egy 

tömegjelenségről van szó, utána pedig nincs ilyen.  

Ha belegondolnak abba, hogy kialakítanak egy bölcsődét 10 milliókért, a kalkuláció szerint 3 

fős személyzetnek biztosítását jelentené, a fenntartás horribilis lenne, és ha a szülők nem is 

veszik igénybe, akkor mit csinálnának az infrastruktúrával, és a személyzettel.  

Amire jutottak, és az előterjesztést abba az irányba tolták el, hogy valami alapja van annak, ha 

valaki valamit szolgáltat más településnek, és olyan terhek merülnek fel, melyet az állam nem 

finanszíroz, azt egy létszámarányos, és korrekt elszámolás alapján finanszírozzák meg.  

Felmerült az is, hogy születnek gyermekek a Közös Hivatalhoz tartozó településeken is, de 

akkor ők is abban a cipőben lennének, ha Révfülöpön létrehoznának egy bölcsődét, idejönnek 

a gyermekek más településekről, hajlandóak lennének az önkormányzatok hozzájárulni? Nem. 

Jelenleg is több ilyen intézmény van, amihez hozzá kellene, hogy járuljanak, de nem járulnak 

hozzá. Így hogy egy hivatalhoz tartoznak, csak nagyobb feszültségforrást generálna.  

A lényeg az, hogy ezeket a gyermekeket a nagyon közel lévő szeptemberben ne tegyék utcára, 

és rövid időszakról van szó, szeptember 1-től december 31-ig kössenek egy olyan 

megállapodást velük, a konkrétan igénybe vett szolgáltatást gyermeklétszám, korrekt pénzügyi 

elszámolás alapján megfizetni.  

Annyit elmondana a jövőt illetően, hogy hová tudnák még vinni a gyermekeket. 

Badacsonytomaj most épít egy mini bölcsődét, de még nincs bevethető állapotban, nyilvánvaló, 

hogy Badacsonytomaj sem szívességből építi.  

A zánkaiak azért vannak hozzájuk képest helyzeti előnyben, mert akkora óvodájuk van, hogy 

ők ott az óvodában ki tudtak alakítani egy ilyen helyiséget, és részben az óvodai személyzet 

beadaptálásával ezt el tudták végezni. Mint említette az előbb létszámmal is annyira fullon 

vannak, hogy még óvodást sem igazán tudnának befogadni, és az óvodában összesen két 

helyiség van. Az óvoda épületében a bölcsőde kialakítása amúgy sem megoldható, ezért 

merülne fel a személyzeti igény.  

A javaslata, abban szeretné kérni a támogatásukat a képviselőknek, hogy 2017. szeptember 1-

jétől december 31-ig korrekt elszámolás alapján, gyermeklétszám arányosan, járuljanak hozzá 

a zánkai bölcsőde működéséhez. Az ősz folyamán pedig gondolkodnának azon, alaposabban 

tanulmányozva a 3 év modellezését, mi várható, hogyan lépjenek tovább.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Próbált további információt szerezni a zánkai 

hivataltól, mert egy kicsit ellentmondásos volt a kérelmező levél. 4 fő révfülöpi gyermekről 

volt szó, a levél tartalmazott 3 gyermeknevet, mivel az előterjesztést becsatolták, ezért azt 

kihúzta, nem gondolta azt, hogy feltétlenül nyilvánosságra kell hozni a neveket. 3 gyermeket 

neveztek meg, ezt letisztázta. Jelenleg 4 gyermek van a bölcsődében, mint révfülöpi lakos, 

szeptember 1-jétől viszont várhatóan csak 2 gyermek. Azért lenne célszerű kimondani, hogy 

szeptember 1-jétől december végéig, és utána pedig lássák a költségvetést, meg hogyan alakul 

a további létszám, mert túl sok mindent nem kaptak. Jelezték, hogy mellékelnek egy 

megállapodást, amit sajnos nem találtak, és nem is tudtak beszerezni.  

Megbeszélés tárgya lehetne a hivatallal, hogy mindenképpen ellátási szerződést kellene-e kötni 

erre a 4 hónapra, vagy egyszerűen csak határozattal elfogadja a testület, hogy átvállalja a 2 

gyermek után, létszámarányosan a költségeket, és a következőkben pedig újra keressék meg 

őket.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e a képviselőknek kérdése, észrevétele a napirendi ponthoz 

kapcsolódóan?  
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Miklós Tamás képviselő: 1 fő bölcsődei gyermekre mennyi a költség Zánkán? Mennyi az 

önkormányzat költsége, ha vállalják? 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: 4.473.360 Ft állami támogatást kapnak. A 

bölcsőde költségvetése 11.238.388 Ft.  

 

Sümegi Gábor képviselő: A különbözet 6.765.028 Ft, 10 gyermek jár, 676.502,8 Ft az egy 

gyermekre jutó költség.  

 

Miklós Tamás képviselő: Ők nem adták meg, hogy mennyit kérnek?  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ezt a levelet kapták csak, amelyben ezek az 

adatok szerepelnek. 

 

Sümegi Gábor képviselő: Két szám különbözete.  

 

Miklós Tamás képviselő: Kiszámolhatja, de kérheti az önkormányzat, hogy gyermekenként 

kér félmillió forintot. Azt kérdezi, hogy mennyit kérnek, nem azt, hogy mennyit számol ki a 

különböző adatok alapján.  

 

Kondor Géza polgármester: Amit az első levélben írtak, hogy ez a különbözet a hiányzások 

miatt alakult ki. Ez a tavalyi évben 6 millió Forint volt a 12 fős bölcsődében. Az adatok 

begyűjtése eléggé akadozik, ezért csak elvi állásfoglalást tudnának mondani. Konkrét pénzügyi 

adatokat, tényleges gyermeklétszámot szeretnének kapni. 

 

Miklós Tamás képviselő: Meg kell határozni, hogy mennyi a költsége, milyen helyről adják, 

ezért kérdezi.  

 

Kondor Géza polgármester: Addig a pontig tudnának ma elmenni, döntést hoznak arról, hogy 

hozzájárulnak létszámarányosan a költségekhez, összeget nem tudnak leírni.  

 

Miklós Tamás képviselő: Azt támogatja, meg kellene vizsgálni mindenféleképpen a mini 

bölcsődének, vagy akár családi bölcsődének a helyi létrehozását, ha 2-3 gyermek van, akkor 

nem kerülhet sokba. Ha milliós nagyságrendet fognak kifizetni, akkor inkább itt helyben kellene 

vagy munkahelyet, vagy részmunkaidőt, vagy valakinek munkát biztosítani, illetve intézményt 

létrehozni. Egyetért azzal, hogy ezt nem minden áron kell megtenni, hanem meg kell vizsgálni. 

Akár a munkáját is felajánlja abban, hogy valamikor szeptemberben, októberben (nem kell 

elfogadni), de tényleg vizsgálják meg, ne a könnyebbik utat válasszák, hogy valóban fizetnek. 

Jobb lenne, ha itt náluk működne valami, ha nem is teljes kihasználtsággal. Munkát adna 

révfülöpinek, akár idehoznának más gyermeket, ha úgy adódna, mert itt dolgozik a településen, 

vagy valahol. Ne üresedjen ki a település a háttérintézményekkel kapcsolatban. Ha nem is az 

óvodában, akár külön egy egyszerűsített bölcsőde működtetésének megvizsgálását érdemes 

lenne, támogatná.  

 

Kondor Géza polgármester: Abszolút egyetért vele. Szeptemberig természetesen nincs erre 

lehetőségük, egy korrekt megállapodástól nem érzik magukat becsapva. Amikor konkrét 

számokról lesz szó, a nyáron úgy is fognak még találkozni, addigra szerinte már lesz olyan adat, 

amikor teljesen pontosan meg tudják beszélni. A demográfiai adatokat, amelyeket a 
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kolléganőktől kapott, ki fogja küldeni. Az alapján fognak modellezni, mikor hány gyermek 

várható. Hiába szeretnének intézményt, ha nincs kivel megtölteni.  

Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?  

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, elviekben hozzájárulnak szeptember 1-jétől 

december 31-ig, illetve megvizsgálják a bölcsőde létesítésének lehetőségét, aki ezzel egyetért 

a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

86/2017. (VII.19.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, 

hogy a Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde működéséhez  2017. 

szeptember 1. – 2017. december 31. közötti időtartamban a révfülöpi bölcsődés korú 

gyermekek után az állami támogatáson felüli részhez gyermek létszámarányosan 

hozzájárul.  

Felkéri a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a pontos költségek tekintetében 

adatot szolgáltatni szíveskedjen a tényleges döntés meghozatala végett.  

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a jövőben vizsgálják meg 

a bölcsőde indításának lehetőségét. 

 

 

5. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Arról kell döntést hoznia a Képviselő-testületnek, hogy részt 

kívánnak-e venni a szociális célú tűzifa vásárlási pályázaton. Az eddigi években sikeres volt a 

pályázat, nagyon sok ember problémáját megoldották. Ezen a napirenden sokat nem szoktak 

gondolkodni.  

Ha valakinek kérdése, észrevétele van, kéri, jelezze.  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

87/2017. (VII.19.) Kt. határozat 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás 

alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 176 m³ 
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mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 223.520 Ft 

(176.000 Ft+ Áfa). A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 

  

A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő-testület Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati 

adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.  

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 25. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést 8,23 órakor bezárja. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza       Tóthné Titz Éva 

polgármester        jegyzőt helyettesítő aljegyző  

 

 


