Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 12-én
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme
Jelen vannak: Kondor Géza
polgármester
Eitner József
képviselő
Miklós Tamás
képviselő
Simon László
képviselő
Sümegi Gábor
képviselő
Slemmer József János képviselő
(6 fő)
Török Péter alpolgármester jelezte távolmaradását.
Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Müller Márton
főtanácsos, Biró Istvánné pénzügyi munkatárs.
Jegyzőkönyvvezető: Kovácsné Sári Ildikó
Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a
megjelent képviselő urakat, jegyző asszonyt, munkatársakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő
képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat.

1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetés elfogadása,
tájékoztatási kötelezettség (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
3.
Révfülöp
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testületének
az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2013.
(V.30.) önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
4. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról
szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB,
OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
5. HÉSZ rendelet módosítás partnerségi egyeztetés lezárása (tárgyalja: GTTB,
OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló rendelet
módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
7. Részvények értékesítése (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
8. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása (tárgyalja: GTTB,
OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
9. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló (tárgyalja:
GTTB-OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
10. Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása (tárgyalja:
GTTB-OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
1. Közterület használat iránti kérelem elbírálása (tárgyalja: GTTB-OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Lakásfelújítási kérelem elbírálása (tárgyalja: OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat, és azok alábbi sorrendben történő
megtárgyalását.
Napirend

1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetés elfogadása,
tájékoztatási kötelezettség (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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3.
Révfülöp
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testületének
az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2013.
(V.30.) önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
4. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról
szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB,
OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
5. HÉSZ rendelet módosítás partnerségi egyeztetés lezárása (tárgyalja: GTTB,
OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló rendelet
módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
7. Részvények értékesítése (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
8. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása (tárgyalja: GTTB,
OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
9. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló (tárgyalja:
GTTB-OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
10. Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása (tárgyalja:
GTTB-OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
1. Közterület használat iránti kérelem elbírálása (tárgyalja: GTTB-OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Lakásfelújítási kérelem elbírálása (tárgyalja: OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt eseményekről,
valamint a polgármester és a bizottság elnökének a két ülés közötti időben történt átruházott
hatáskörök gyakorlásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Kondor Géza polgármester: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban kiegészítést
nem kíván tenni.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 2 fő részére
50.000-50.000 Ft települési támogatást biztosított. 1 fő kérelmét jogosultság hiányában
elutasította, és volt még egy kérelem, amelynek megállapítását jogosulatlanság miatt
elutasításra javasolják.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök úr tájékoztatását. Megkérdezi, kinek van
kérdése, észrevétele a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban?
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs a lejárt idejű határozatokkal kapcsolatban, szavazásra
bocsátaná, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
1/2018. (II.12.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetés elfogadása, tájékoztatási
kötelezettség (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Mielőtt a bizottságok állásfoglalását kérdezné, kérdezi az
előterjesztés készítőjét Biró Istvánnét, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjsztést.
Biró Istvánné pénzügyi munkatárs: Nem kívánja kiegészíteni, ha kérdés van, arra válaszol.
Kondor Géza polgármester: A napirendet mindkét bizottság tárgyalta. Kéri az elnököket,
hogy a bizottságok álláspontját ismertessék.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 2018. évi
költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést, az ehhez kapcsolódó előterjesztéseket,
módosításként annyit határozott, illetve javasolják, hogy a civilszervezetek, és egyesületek
támogatását 1,5 mFt-tal növeljék meg a beterjesztetthez képest. A bizottság a költségvetést, a
saját bevételeket, és adósságot keletkeztető ügyletekről szóló rendelkezést, illetve a
tájékoztatási kötelezettséget szintén megtárgyalta, és mindegyiket 5-5 igennel, egyhangúlag
javasolja elfogadásra a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság szintén megtárgyalta a költségvetést, a
felmerült kérdésekre kielégítő választ kaptak. A költségvetés a beruházásokon túl biztosítja
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mind az intézmények, mind az önkormányzati hivatal működését. A bizottság 3 igennel a
költségvetést elfogadásra javasolja a testületnek, a saját bevételek és az adósságot keletkeztető
ügyletekkel kapcsolatos anyagot szintén 3 igennel, a költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettségről szóló anyagot szintén 3 igennel javasolja elfogadásra a másik bizottság által
elmondott módosítással.
Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel
van-e?
Miklós Tamás képviselő: A bizottsági ülésen feltették a kérdéseiket, és kimerítő választ
kaptak. A hétvégén még átnézte, és van még amire kíváncsi lenne. Az egyik a 97. soron a
bevételi funkcióknál van egy telekértékesítés, telekeladás 15 mFt tervezve. Kérdése, hogy
milyen telek, vagy ingatlan eladását tervezik a költségvetésben, külön nem beszéltek róla.
A másik kérdése, a 299. soron, ez a kiadási oldal, van 5 mFt ingatlanvásárlás, vagy pályázat
előkészítés. Ez mire vonatkozhat? Általában, vagy konkrétan tervezték?
Harmadik kérdése, közművelődésen 4,5 fő a személyi létszám. Miért 4,5 fővel számolnak?
Az utolsó kérdése, hogy a révfülöpi fatelepítések költségei melyik soron vannak tervezve,
vannak-e tervezve? Az önkormányzati ingatlanok felújítása? A közigazgatáson van egy 8,5
mFt, ez vonatkozhatna rá? Ez a négy kérdése lenne.
Kondor Géza polgármester: Az elmúlt 1,5-2 évnek a fejleménye, hogy két ingatlannak a
tulajdonviszonyát sikerült rendezni. Az egyik a Szőlő utcai ingatlan. A szomszédok
hozzájárultak a telekhatárrendezéshez, a testületi ülésen már megvitatták, hogy milyen
feltételekkel alakítják ki a telket. Feltételként támasztotta a testület, az építési hatóság
nyilatkozzon, hogy abban a formában is beépíthető marad-e a telkük. Ez megtörtént. A
németországi
tulajdonos hozzájárult azokkal a feltételekkel, amikkel javasolták.
Értékbecslővel felértékeltették a területet. 190 m2-rel nő meg a szomszédok területe. Olyan
stádiumba került az ügy, hogy a telek értékesítése már reális.
A másik terület, amely egész biztos, hogy értékesíthető stádiumba kerül, itt is egy az egybe
ugyanezek a folyamatok játszódtak le. A Szőlő utca végén az önkormányzati tulajdonú épület
is van rajta, ahol a szomszédokkal a területi dolgokat sikerült lezárni. Ez a másik terület.
Azok, amik még előkészítés alatt vannak, a Szepezdi utca és az Aranyhíd utca közötti
ingatlanoknak is az utolsó simításnál van a telekrendezési dolga. Révfülöp északi, északkeleti
határánál pár négyzetméteres kiigazításokat kellett elvégezni ahhoz, hogy a kialakult műszaki
állapotok megfeleljenek a földhivatalban bejegyzettekhez. Nem akartak olyan dolgot átvinni,
ami jogi problémát okozzon. Némi közműtervezés, némi kalkulációs, bizottsági munka kell,
hogy eldöntsék azoknál az ingatlanoknál, hogy közművesítés után, közművesítés előtt milyen
formában lépjenek tovább. A másik kettő terület esetében kb. 1 hónap múlva lesz tiszta a
helyzet. Mindegyik területnél a közvetlen szomszédok jelezték, várják az értesítést az
értékesítésről. Ez volt az egyik kérdés.
A 299. sor esetében a tervezési előkészületekre gondolt. A tervezési költségek, melyek
folyamatban vannak, és nincsenek kifizetve: a Galéria, Kultúrháznak a terve. Az építésre már
évekkel ezelőtt meghozták a döntést, de most tudtak továbblépni. A terveket el kell készíteni,
illetve folyamatban lévő tervezés van, és még nem fizették ki, hónapokon belül pedig
realizálódik, a Császtai Strandon lévő gyermekpancsolónak a tervezése, amit már évekkel
ezelőtt megrendeltek, de még nem jutott abba a stádiumba eddig. A terveket március, április
hónapban be lehet nyújtani. Ezek nagy része tervezési költségek, illetve pályázatírással
kapcsolatos költségek. Ha tényleg vásárlás van abban a sorban, akkor ő is kérdést intézne.
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Biró Istvánné pénzügyi munkatárs: A vásárlás az egy általános fogalom, a beruházásokkal
kapcsolatos.
Kondor Géza polgármester: A másik kérdés a művelődésen lévő 4,5 fő státusz volt.
Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: Galéria, Honismereti Gyűjtemény,
Pincemúzeumnál történő személyek alkalmazása.
Kondor Géza polgármester: Becsült éves átlag.
Miklós Tamás képviselő: Státuszról beszélnek, nem közmunkásokról?
Kondor Géza polgármester: Nem. A harmadik kérdés pedig a fatelepítéssel kapcsolatos.
Nyilvánvaló mindenki tudja, hogy fakivágási akció zajlott, ami magával vonja a kötelező
fatelepítést. A fakivágással kapcsolatban 33 db fára kaptak kivágási engedélyt, a fák nagy
része veszélyes kategóriába estek a méretei és a speciális környezeti helyzete miatt. Ennek
ellenére sikerült egy helyi vállalkozóval olyan megállapodást kötni, hogy ő a fáknak egy
részét a Halász utcai fasorhoz hasonlóan értékesíti, és azt levonja a költségből. A fáknak a
kivágási költsége: 1.350.000 Ft. A mai napon az új fák helyének a kiásása megtörtént,
amennyiben az időjárás engedi a holnapi napon a Szigeti Strandon meg is történik a fák
kiszállítása, és a telepítése. Átlagosan 25-30.000 Ft/tő áron kaptak az ÁDÁM Kerttől egy
nagyon kedvező ajánlatot. 750-800 eFt körül van a pótlás költsége. Az ültetést önerőből
végzik. A strandokra 18-19 db fát fognak kiültetni. Ezt a költséget a strand költségvetéséből
tudják finanszírozni. Megjegyzi, mivel a strand miatt áfa-visszaigénylők, ezért célszerű
odatervezni. A maradék fa nem olyan nagy mennyiségű, a költségeinek elszámolását két
kategóriába tudja elképzelni: az önkormányzati ingatlanok karbantartása kategória, a
településgazdálkodás, parkgondozás kategória.
Megkérdezi, hogy van-e másnak is kérdése, észrevétele, hozzászólása a költségvetéssel
kapcsolatban?
Sümegi Gábor képviselő: 2018-ra 562.889.780 Ft-ot terveztek be a költségvetésbe, amely
tartalmazza mindazokat a feladatokat, amelynek fedezetét biztosítaniuk kell. Ebben az évben,
2018-ban, valamint a korábbi évekre is, és a jövőre nézve is vannak bizonyos alapelvek,
amelyeknek minden költségvetési intézménynek, szervnek, gazdálkodó szervezetnek is
tartalékot kell tervezni, tekintettel arra, a biztonságos gazdálkodás alapfeltételét biztosítani
tudják. Ilyen a folytonosság elve, egy tevékenységet holnap csinálnak, holnap nem csinálnak,
a kedvük szerint megváltoztatják, nemigen elfogadható rendszer.
A költségvetésnél még inkább érvényes. Kötelező feladatokat, illetve a közösséggel
kapcsolatos feladatokat nyilván nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, vagy akár
megszüntetni.
A fenntarthatóság elve azt jelenti, összefügg az előzővel, ennek a rendszernek a működtetése,
folytonossága, a fenntarthatóságot lehet biztosítani, ami azt jelenti, hogy a megfelelő
bevételeket biztosítani kell, illetve a kiadásokat úgy kell tervezni, úgy kell irányítani, hogy
azoknak a fedezete mindig meglegyen, és elégséges legyen ahhoz, ha kell, akkor szűkíteni
kell. Itt nem erről van szó.
A harmadik az óvatosság elve, amit mindig betartottak. A bevételeik és a kiadásaik között
megfelelő tartalékot képeztek. Ezt teszik a 2018-as évben is, ahhoz, hogy biztonsággal
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tudjanak a következő évre átmenni. Ez azt jelenti, hogy nem lehet túltervezni sehol a
bevételeket, sem a kiadásokat. Ezek az alapvető dolgok, amelyeknek a betartásával a 2018.
évet is megtervezték, és azt gondolja, hogy reális, és biztonságos tervet készítettek. A
gazdasági helyzetük most is stabil, várhatóan így lesz a jövőben is. Egyúttal szeretne
köszönetet mondani a pénzügyi kolléganőknek, munkatársaknak, akik ebben nagy és gyors
munkában pontosan, és lelkiismeretesen előkészítették az anyagot.
Kondor Géza polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Azt gondolja, hogy
különös köszönet illeti Biró Istvánnénak. Aki nélkül nagyon nagy bajban lettek volna, ugyanis
a Közös Hivatal pénzügyi osztályán elég komoly munkaerő vándorlás kezdődött az elmúlt
időszakban, és nagyon köszönik, hogy ezekben a nehéz percekben nem hagyta magukra.
Nagyon szépen köszönik, és kívánja, hogy minél előbb stabilizálódjon ez a helyzet, mert a
Közös Hivatal berkeiben nehezen felelnek meg az itt dolgozók által nyilván megkívánt
munkafeltételeknek. Ezzel kapcsolatban csütörtökön lesz a képviselő uraknak, meg neki is
egy kemény menetük, ahol a Közös Hivatal költségvetését meg kell tárgyalniuk, azt gondolja,
kevésbé harmonikus körülmények között fog lezajlódni, mint a mostani saját költségvetésük
tárgyalása. Kívánja, hogy a többi település polgármesterei is a Közös Hivatal dolgozóit ne egy
púpnak tartsák a nyakukon, hanem azokat a feltételeket, amik ahhoz kellenek, hogy ne
menjenek el a többi ágazatból is, az erejükhöz viszonyítottan mindenképpen biztosítsák. Nem
hiszi, hogy a Közös Hivatalhoz tartozó települések képviselői nézik ezt az adást, azt
gondolja, hogy a jegyzőasszony által eléjük terjesztett anyagot tudják támogatni. Sajnos elég,
ha egy település nem támogatja. Egy dolgot viszont szeretne jelezni, abban nincs
kompromisszum, hogy Révfülöp eltérjen a Közös Hivatal költségvetésében a létszámarányos
közteherviseléstől, mert náluk ez elvi kérdés.
Úgy tudja, hogy napokon belül feláll a teljes stáb a pénzügyi osztályon a révfülöpi ügyeket
illetően, és továbbra is segíti őket Biró Istvánné addig, amíg ez szükséges.
Egyéb észrevétel van-e a költségvetéssel kapcsolatban.
Három szavazást kell megejteniük.
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, hogy aki a bizottságok által javasolt módosítással, a
tartalék terhére a civilszervezetek támogatására 1,5 mFt-os korrekciót beépítenek, a 2018. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja az
1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletet
a 2018. évi költségvetésről.

Kondor Géza polgármester: A következő szavazás arról szól, hogy nyilatkozniuk kell az
adósságot keletkeztető ügyletekről, nem terveznek a következő 3 évben adósságot
keletkeztető ügyletet. Szavazásra bocsátja, aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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2/2018. (II.12.) Kt. határozat
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
megállapításáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2018. 113.700.000 Ft
2019. 115.000.000 Ft
2020. 116.000.000 Ft
2021. 117.000.000 Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2018. 0 Ft
2019. 0 Ft
2020. 0 Ft
2021. 0 Ft
Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a költségvetéshez kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettség elfogadásáéval egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
3/2018. (II.12.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.

a

2018.

évi

2. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
(tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen összeghatárok felett
kell közbeszerzést végezni. 25.000.000 Ft az építkezéseket érintő dologban kell közbeszerzési
tervben szerepeltetni ezeket az ügyleteket. Ami most két nagy építkezés zajlik, a piac, és a
színpad, ezeket már tavaly beépítették. Tavaly is februárban ennél a napirendnél csak a
szabadtéri színpadról hoztak döntést, mert a piacnak a pályázatáról még nem volt tudomásuk,
hogy nyernek-e vagy sem. Amikor a közbeszerzést indítják, ha forráshoz jutnak, akkor ennek
a későbbi korrekciójára van lehetőség. A költségvetésben látták, hogy források nem maradtak
tartalékban, egyéb 100%-osan kivitelezhető beruházást, ami a közbeszerzési határt eléri, meg
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tudják valósítani. A határozati javaslat arról szól, hogy nem terveznek 2018. évre
közbeszerzést.
A napirendet mindkét bizottság tárgyalta.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag
javasolja elfogadásra a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 3 igennel javasolja
elfogadásra a testületnek.
Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel
van-e? Hozzászólás, javaslat?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a 2018. évi közbeszerzési tervvel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
4/2018. (II.12.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület az 1. számú mellékeltben
foglaltak szerint a 2018. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: Folyamatos
3. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2013. (V.30.) önkormányzati
rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A vagyonrendelet mellékleteinek pontosítására van szükség.
Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag
javasolja elfogadásra a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 3 igennel javasolja
elfogadásra a testületnek.
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Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel
van-e? Hozzászólás, javaslat?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a vagyonrendelet módosításával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja a
2/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 11/2013. (V.30.)
önkormányzati rendelete módosításáról.
4. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Jogszabályváltozás miatt a reklámhordozókat is adóköteles
kategóriába kell tenni. Ezzel kapcsolatban be kellett építeni egy adónemet, ezt nullás
adókulccsal vezették be. Ennek meg kellett felelniük, erről szól ez a rendelet.
Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag
javasolja elfogadásra a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 3 igennel javasolja
elfogadásra a testületnek.
Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel
van-e? Hozzászólás, javaslat?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki az adórendelet módosításával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja a
3/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletet
a helyi adókról szóló 13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról.
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5. HÉSZ rendelet módosítás partnerségi egyeztetés lezárása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A Halász utcában a Galéria körüli építkezések során merültek
fel olyan építési szabályzatot érintő nehézségek, hogy egy korábbi, más koncepció
következményeként egy kerékpárutat, egy sétányt jelző szabályzási vonal rajta maradt a
mostani Galéria épület közepén, amely az építési fejlesztéseiket hátrányosan befolyásolja.
Ennek kérték az egyszerűsített törlését, amelynek első lépcsője ez a partnerségi egyeztetési
stádiumnak a lezárása. Amikor ez megtörténik, a főépítész a nyilatkozatával fogja ezt
megerősíteni, vagy hiánypótolni, vagy elutasítani. Amikor ez elfogadásra kerül, akkor a
képviselő-testületnek még egyszer el kell fogadnia. Hogy tovább tudjanak lépni a partnerségi
egyeztetési folyamatot le kell zárniuk.
A napirendet mindkét bizottság tárgyalta.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag
javasolja elfogadásra a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 3 igennel javasolja
elfogadásra a testületnek.
Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel
van-e? Hozzászólás, javaslat?
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Tudomása szerint a partnerségi egyeztetés
időszakában vélemény nem érkezett.
Kondor Géza polgármester: A véleményezési időszak csütörtökön lezáródott. Amennyiben
nincs több kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki a HÉSZ rendelet módosítás partnerségi
egyeztetés lezárásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
5/2018. (II.12.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Révfülöp
Nagyközség Helyi Építési Szabályzatára, valamint a településrendezési eszközeinek
módosítása/pontosítása az 1278 hrsz-ú terület – településszerkezeti tervre és
szabályozási tervére – vonatkozóan a partnerségi egyeztetésről szóló tájékoztatást,
továbbá, hogy a tervmódosítással kapcsolatban kifogást emelő észrevétel nem
történt.
A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetést lezárja, felhatalmazza a Polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos
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6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló rendelet
módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Ismerős a napirend, ugyanis az utolsó testületi ülésükön,
decemberben tárgyalták. Ugyanis évente egyszer van lehetősége a vállalkozónak módosítást
benyújtania. Tekintettel arra, hogy a DRV Zrt. emelte a szennyvíz átvételi díját, ezért
kénytelenek ezt tudomásul venni. A mértéke viszonylag minimális, a lakosságnak is csak egy
kis részét érinti. Az eddigi ürítési díj 1437 Ft/m3-ról 1707 Ft/m3-ra változik. Az alapdíj
változatlan maradt.
Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, a közszolgáltatási szerződés módosítását és a rendelet módosítását 5 igennel,
egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság mind a szerződéstmódosítást, mind a
rendeletmódosítást egyhangúlag, 3 igennel javasolja elfogadásra a testületnek.
Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki
a közszolgáltatási szerződés módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
6/2018. (II.12.) Kt. határozat
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerződést Németh László egyéni vállalkozó (8300 Tapolca Véndeki u. 25.) által
benyújtott, 2018. évre vonatkozó díjkalkulációnak megfelelően közös megegyezéssel
módosítja. Az e tárgyú szerződés tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. március 1.
Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel
van-e? Hozzászólás, javaslat?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a rendelet módosításával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja a
4/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletet
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 16/2014. (XI.26.)
önkormányzati rendelete módosításáról.
7. Részvények értékesítése (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Az ÉPFU menedzsmentje megkereste a Képviselő-testületet, az
Önkormányzat tulajdonában lévő 5050 db részvényt 500 Ft-os névértéken szeretné
megvásárolni. A részvénynek hozama nincsen. Arról kell döntést hozni, hogy a vételi
ajánlatot elfogadják-e.
Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag
javasolja elfogadásra a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 3 igennel javasolja elfogadásra a
testületnek.
Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki
a részvények értékesítésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
7/2018. (II.12.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Győri ÉPFU
Zrt. (9028 Győr, Fehérvári u. 80., képviseli: Horváth Ernő igazgatósági elnök) vételi
ajánlatát, és hozzájárul a tulajdonában lévő 5050 db. egyenként 500 Ft névértékű,
összesen 2.525.000 Ft értékű részvénycsomag eladásához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétel lebonyolítására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. február 28.
8. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Törvény rendelkezik arról, hogy a polgármesternek
tájékoztatnia kell a képviselő-testületet a szabadságának ütemezéséről, illetve be kell
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számolnia arról, hogy az előző évi szabadságát kivette-e. A bizottságokat tájékoztatta arról,
hogy december 31-ig a 2017. évi szabadságát kivette. A bizottságokkal közölt három
időpontot, amikorra tervezi a szabadságának a kivételét. Nem sorolná fel a dátumokat, ezt
bizottsági ülésen rögzítették.
Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság az előterjesztett javaslatot 5
igennel, egyhangúlag elfogadásra ajánlja a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 3 igennel, egyhangúlag javasolja
elfogadásra a testületnek.
Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki
a polgármester szabadságának ütemezésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
8/2018. (II.12.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kondor Géza,
polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2018. július 16. – 2018. augusztus 3., 2018. augusztus 21. – 2018. szeptember 7.,
2018. december 6. – 2018. december 31.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos
9. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló (tárgyalja: GTTBOSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság tudomásul vette a
beszámolót, és 5 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság is tudomásul vette, 3 igennel javasolja
elfogadásra a testületnek.
Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki
a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
9/2018. (II.12.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évre
szóló beszámolóját megismerte, és azt tudomásul veszi.

10. Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása (tárgyalja: GTTBOSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A tavalyi támogatottak egy elszámolást benyújtottak az
önkormányzat felé, amit elfogadottá nyilvánítanak, ha a testület úgy látja jónak. Ezt az
alkalmat, hogy a beszámolási kötelezettségüknek eleget tesznek, néhányan nyújtottak be
támogatási kérelmet is. Amelyek megfelelnek mindenféle formai követelményeknek, azokat
már most el tudják bírálni, a többiek, akik ezután szeretnének majd benyújtani nyilván
semmiről nem maradnak le, mert azt bármelyik testületi ülésen, ha megfelelnek azoknak a
feltételeknek, amelyek kellenek a támogatási kérelmekhez, költségvetésben hagytak keretet
erre a célra, a tavalyi évhez hasonló magasságban. Ők ezt majd be tudják nyújtani. A 10.
napirendi pont második részében a támogatási kérelmeket bírálnák el.
Amikor a bizottsági elnököket kérdezi, akkor kéri, hogy amit a bizottsági ülésen jóváhagytak
támogatási kérelmeket, az összeget is szíveskedjenek jelezni, amelyiknél nincs információ, ott
pontosítanak.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság a napirendi pont első
részéhez a 4 támogatott által benyújtott elszámolásokat az önkormányzat, illetve a hivatal
elfogadta, mivel a támogatások a megállapodásben rögzített célját határidőben teljesítették.
A támogatást kérők részéről pedig a következő kérések érkeztek:
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltóegyesület, 100.000 Ft-tal,
Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége 300.000 Ft-tal.
Kondor Géza polgármester: A Sportegyesület nyújtott még be egy költségismertetést, de
ebben a formában még nem kérelem. Tisztázni kell. Az összes kiadást ismertették, a bizottság,
ha jól emlékszik, abban maradt, hogy ez nem kérelem, hanem maximum információs szinten
tudják kezelni.
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Ezt 5 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a
testületnek, az elszámolást, illetve a két támogatási kérelmet, a Sportegyesület támogatására
pedig vissza fognak térni.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság ugyanezzel a szisztémával, az
elszámolásokat, 3 igennel javasolja elfogadásra a testületnek, a Tűzoltóegyesület 100.000 Ft,
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Polgárőrség 300.000 Ft, valamint a Sportegyesület kérelmére visszatérnek. Ezt 3 igennel,
egyhangúlag javasolják elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
10/2018. (II.12.) Kt. határozat
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának elszámolásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány (1182 Budapest, Királyhágó u. 70.) részére nyújtott,
2017. évre vonatkozó támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte,
azt elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki
a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
11/2018. (II.12.) Kt. határozat
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kővágóörsi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület (8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) részére nyújtott, 2017. évre
vonatkozó támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt
elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki
a Magyar-Finn Baráti Társaság támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásával
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
12/2018. (II.12.) Kt. határozat
16

Magyar-Finn Baráti Társaság támogatásának elszámolásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyar-Finn Baráti
Társaság (8253 Révfülöp, Kossuth u. 21.) részére nyújtott, 2017. évre vonatkozó
támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki
a Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
13/2018. (II.12.) Kt. határozat
Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület támogatásának elszámolásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Révfülöpi Nagyközségi
Sport Egyesület (8253 Révfülöp, Káli u. 17.) részére nyújtott, 2017. évre vonatkozó
támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki
a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 100.000 Ft-os támogatásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
14/2018. (II.12.) Kt. határozat
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XI. 6.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Kővágóörsi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban:
Egyesület) egyszeri
100.000 Ft-tal, azaz
Egyszázezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2018. december 31.
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Az Egyesület a támogatásról 2019. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója:
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi
tevékenységek
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének
megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. §
(2) bekezdésében meghatározottakra.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti
összeg kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2018. március 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak
szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.
Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki
a Polgárőrség 300.000 Ft-os támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
15/2018. (II.12.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XI. 6.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Révfülöp
Nagyközség Polgárőrsége (Székhely: 8253 Révfülöp, Badacsonyi út 14..) (továbbiakban:
Egyesület) egyszeri
300.000 Ft-tal, azaz
Háromszázezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2018. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2019. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója:
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi
tevékenységek
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének
megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. §
(2) bekezdésében meghatározottakra.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti
összeg kifizetéséről.
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Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2018. március 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak
szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.
Kondor Géza polgármester: A Sport Egyesület megkeresése most nem kérelem volt, nem
nyomtatványon nyújtotta be, egyeztetni kell az elnök úrral a benyújtást illetően. A következő
testületi ülésen, amennyiben ennek eleget tesz, akkor tovább tudnak lépni ebben az ügyben.
Több támogatási kérelem nem érkezett be. A napirendek végére értek. Mielőtt a zárt ülésre
továbblépnének, megkérdezi a képviselő urakat, hogy van-e valakinek bejelenteni valója,
vagy kérdése.
Miklós Tamás képviselő: Kérdése lenne a polgármester úr felé, és javaslata. A kérdése.
Tudja minden képviselő, és a polgármester úr is, hogy levélben fordult a képviselőtársaihoz,
és a polgármester úrhoz is, hogy váratlanul érte a révfülöpi jegenyesor, és a strandi fák
kivágása. Hirtelen, és villámcsapásszerűen. Levelében kifogásolta, konkrétan a fakivágással
kapcsolatban, hogy előzetes tájékoztatást, információt nem kapott a testület. Utólag megkapta
ezeket a polgármester úrtól, ezeket a dokumentációkat, információkat, és ezek egyértelművé
tették, hogy a révfülöpi fák cserére érettek, folyamatos újratelepítés szükséges. Egy kérdése
maradt csak, ami nem is a fákra vonatkozik. Novemberben, decemberben, nézte, 4
alkalommal is ülésezett a képviselő-testület, hogy miért nem kaptak információt a
kezdeményezésről. Ez az egyetlen egy kérdése csak.
Kondor Géza polgármester: Nem illik kérdésre, kérdéssel válaszolni, tisztelettel kérdezi a
képviselő uraktól, aki nem tudott a fakivágásról, szíveskedjen felemelni a kezét. Ki előtt volt
ez titokban tartva? Azt gondolja, hogy egyrészt veszélyes fákról volt szó, nagy részét már
évekkel ezelőtt nem szabadott volna otthagyni. Ő ezt településgazdálkodási problémaként, és
feladatként kezeli most is, és a továbbiakban is. Abban az esetben, ha valahol arculatváltás,
vagy egyéb olyan táj átalakítási szándék miatt csinálnának ilyen nagy mértékű átalakítást, ott
természetes dolog, hogy azt közösen fogják kitalálni, kidolgozni és megbeszélni.
Szakvéleményt kértek, amely nem volt olcsó. Ha megnézik a kivágott csonkokat, ami már
nem sokáig látszik, mert a rekultiváció folyamatban van, látják, hogy mekkora lyukak voltak
a fák belsejében. Ha ilyen jellegű beavatkozás szükséges, akkor azt továbbra is saját
hatáskörében, mint a településgazdálkodási munkákat is felügyelő, el fogja végeztetni.
A képviselő úr inkább humán beállítottságú, talán nem adott akkora lehetőséget, hogy
kifejezze érzéseit, és érzelmeit ezzel a témával kapcsolatban. A képviselő urakkal, akiknek az
időbeosztása, a helyhez kötöttségük alapján rendszeresen találkoztak, velük közösen
gondolkodtak. Amennyiben úgy érzi a képviselő úr, hogy ezzel megbántotta, elnézést kér.
Sűrűbben kell találkozniuk. Semmiféle diszkrimináció nem volt. Továbbra is azt mondja, és
most leszögezi, ahol neki gyorsan kell lépnie, meg fogja lépni. Az emberi élet védelme,
baleset elhárítása még akkor is soron kívül megoldandó feladat, hogy ha ez kifelé nem
népszerű. Tudják, hogy a fakivágás nagyon neurológus pont Révfülöpön. A móló volt rá a
legjobb példa, már lassan elfelejtik.
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A történelem igazolta azt, hogy a mólón milyen szép fák lettek.
A rózsakertben, ami megmaradt 4 fa, viszonylag közel egymáshoz, szinte hitetetlen, 8-10
méter magasak, és a rózsakert felújítása során kerültek odatelepítésre.
Most is nem a seprűnyél vastagságúakat fogják beállítani, hanem olyanokat, amelyek az
arculatot meghagyják, ügyelve arra a szakértő által is javasolt tőtávolságokra.
Csinálhattak volna róla vitát, de úgy gondolta, hogy ez nem az a kategória, amit a képviselőtestületnek kell megszavazni. Elnézést kér a képviselő úrtól, és ha még egyszer egy köbméter
mennyiségű fát semmisítenek meg, akkor azt megbeszélik.
Miklós Tamás képviselő: Elfogadja a választ egy megjegyzéssel. Gyakorlatilag az
önkormányzat képviseletében lépett fel a polgármester, és a képviselő-testület nem
foglalkozott ezzel. Ezért is tartja fontosnak, a jövőben is, ha vannak ilyen ügyek, amelyben
nem életveszély elhárítás van közvetlenül, tájékoztassa őket.
A másik viszont, elég sok pályázattal találkozik, néhány szót váltott a polgármester úrral,
hogy van olyan pályázati lehetőség, ami háborús emlékművek felújításához kapcsolódik.
Kérdése lenne, hogy milyen állapotban van az Ottawa emlékmű, megérett-e annak felújítása?
Ha igen, javasolná, hogy ezzel foglalkozzon az önkormányzat, és a következő testületi ülésre
készítsék esetleg elő. Minden adattal, információval szívesen rendelkezésre áll, de
természetesen tőle függetlenül is végig lehet vinni, azzal, hogy esetlegesen megóvják, vagy
felújítsák az Ottawa emlékművet, ami a templomkertben van. Úgy hallotta, hogy voltak
gondok, romlott az állapota. Ha szükséges, akkor vegyenek részt rajta, külső pénzforrást
tudnak szerezni, ha nem akkor meg felejtsék el.
Kondor Géza polgármester: Kimondottan a szennyezett sírkő benyomását kelti az emlékmű.
Tavaly a plébános úrral egyeztetett, vállalkozót vettek igénybe, hogy ezt a felújítást
elvégeztessék. A vállalkozóval meg is egyeztek, de technikailag nem tudta elvégezni, fél nap
után abbahagyta. Ő tisztítja a temetőben is a sírköveket, megfelelő technikával felkészült, de
ez abbamaradt.
Meg kell ismerni a pályázati feltételeket, valakivel meg kell érték becsültetni, hogy mit
kellene vele csinálni, természetesen nem zárkózik el tőle, mert nem jó az, ha valamit
félbehagynak. Az is természetes dolog, ha a plébános úr támogatási szándékát kikérik, azért
egy kicsit megbolygatják az ő birodalmát. A múltkor egyébként együttműködő volt. Biztos
benne, hogy ezt köszönettel veszi. Meg ő is köszönettel veszi az ezzel kapcsolatos
anyagoknak a megkapását.
Miklós Tamás képviselő: Felújítási tervet, árajánlatot kell hozzá benyújtani, meg kérelmet.
Több száz település nyert az I. világháborús emlékműveik helyreállítására, renoválására. Ezt
akkor külső forrásból tudják finanszírozni. Ha kell, bármiben segít. Kell hozzá egy testületi
határozat.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni a segítséget. A napirendek bezárásánál tartanak.
Megköszöni a részvételt. Az ülést 16,50 órakor bezárja.
kmft.
Kondor Géza
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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