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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 10-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 

  Slemmer József János képviselő  

                       Sümegi Gábor   képviselő       (5 fő) 

 

Török Péter alpolgármester és Simon László képviselő jelezték távolmaradásukat. 

 

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

Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző, Szakál Norbert műszaki ügyintéző, Kondorné Pintér 

Zsuzsanna művelődésszervező 

 

Lakossági résztvevő: Virányiné Horváth Anna 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

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

megjelent képviselő urakat, aljegyző asszonyt, munkatársakat.   

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.  

 

1.  A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

2.  A 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

3. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi 

munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

4.  A 2018. évi önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának 

értékelése, a 2019. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

5.  Révfülöp 8/5 és 8/6 hrsz.-ú ingyenesen átvett területek hasznosításáról szóló 

szerződési kötelezettség teljesítése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                                 Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

6.  Révfülöp 2324/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan pályázat útján történő 

értékesítése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

7.  Rabatin László által bérelt Termelői Piacon lévő 15 m2 nagyságú bérlemény 

szerződésének hosszabbítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

8.  Révfülöpi Vízi Sportegyesület Császtai strandon lévő 7/1 hrsz.-ú ingatlan kis 

vízi telep használati szerződésének hosszabbítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

9.  Révfülöp Káli út 20 hrsz.-ú ingatlanon lévő önkormányzati tulajdonú faház és 

hozzá tartozó terület bérbeadása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

10.  Révfülöp Káli út 4. sz. alatti üzlethelyiségek bérletére érkezett ajánlat 

elbírálása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

11. Volt idősek otthona hasznosítására érkezett kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

12. Egészségünkért Közalapítvány Kuratóriumának személyi változása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 
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13. Támogatói kérelem 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

14. 2018. évi képviselő-testületi munka értékelése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

15. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének értékelése a 

Polgármester 2018. évi munkájáról 
Előterjesztő: Török Péter alpolgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat, és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalását. 

N a p i r e n d 

 

1.  A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

2.  A 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

3. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi 

munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

4.  A 2018. évi önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának 

értékelése, a 2019. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 
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5.  Révfülöp 8/5 és 8/6 hrsz.-ú ingyenesen átvett területek hasznosításáról szóló 

szerződési kötelezettség teljesítése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                                 Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

6.  Révfülöp 2324/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan pályázat útján történő 

értékesítése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

7.  Rabatin László által bérelt Termelői Piacon lévő 15 m2 nagyságú bérlemény 

szerződésének hosszabbítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

8.  Révfülöpi Vízi Sportegyesület Császtai strandon lévő 7/1 hrsz.-ú ingatlan kis 

vízi telep használati szerződésének hosszabbítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

9.  Révfülöp Káli út 20 hrsz.-ú ingatlanon lévő önkormányzati tulajdonú faház és 

hozzá tartozó terület bérbeadása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

10.  Révfülöp Káli út 4. sz. alatti üzlethelyiségek bérletére érkezett ajánlat 

elbírálása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

11. Volt idősek otthona hasznosítására érkezett kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

12. Egészségünkért Közalapítvány Kuratóriumának személyi változása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

13. Támogatói kérelem 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 



5 

 

 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

14. 2018. évi képviselő-testületi munka értékelése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

15. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének értékelése a 

Polgármester 2018. évi munkájáról 
Előterjesztő: Török Péter alpolgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

 

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.) 

 

Kondor Géza polgármester: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban kiegészítést 

szeretne tenni. Az elmúlt héten, kedden (dec.04.) került sor borítékbontásra, a kemping 

melletti két terület hasznosítására kiírt pályázatra. Ahol egy eredményes pályázó a 

Balatontourist Kft. tett ajánlatot, amit a pályázati szabályzat szerint 3 napon belül nekünk 

rendkívüli Képviselő-testületi ülés keretén belül el kellett bírálnunk. A Képviselő-testület a 

pályázatot érvényesnek tekintette, felhatalmazta őt a bérleti szerződés előkészítésére, 

amelynek elkészülte után természetesen még egy testületi döntést kell majd hozni. Kérdezi a 

szociális bizottság elnökét, hogy hoztak-e valamilyen döntést? 

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: 4 fő nyújtott be kérelmet 

rendkívüli települési támogatásra, a bizottság 3 fő részére 80.000 Ft/fő, 1 fő részére pedig 

40.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapított meg.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök úr tájékoztatását. Megkérdezi, kinek van 

kérdése, észrevétele a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs, szavazásra bocsátaná, aki elfogadja a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

147/2018. (XII.10.) Kt. határozat 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendet mindkét bizottság tárgyalta. Kérdezi a pénzügyi 

munkatársat, hogy kívánja-e kiegészíteni a napirendet? 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni. 

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és 4 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 költségvetésről szóló önkormányzati 

rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

17/2018. (XII.17.) önkormányzati rendeletet 
 

a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a költségvetéshez kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

148/2018. (XII.10.) Kt. határozat 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi 

költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  

 

 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv (tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendet mindkét bizottság tárgyalta.  
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Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendet, 

4 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 2019. évi belső ellenőrzési tervvel egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

149/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó 

belső ellenőrzési tervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 

 

16:10 órakor Molnárné Vagányi Diána távozik az ülésről. 

 

 

3. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének 

elfogadása (tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A munkaterv beérkezett javaslatokból és aljegyző asszony által 

készített anyagból tevődött össze. A beérkezett javaslatokat tették: Zsifkovics Szilvia védőnő, 

a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, illetve Miklós Tamás képviselő úr. 

Mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Bizottság azt a javaslatot fogadta el, ami a 

bizottság részéről előterjesztésre került, illetve a kiküldött előterjesztés tartalma szerint, 4 

igennel egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság a Gazdasági Bizottság javaslataival 

kiegészítve, az előterjesztést 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 munkatervet a Bizottságok által elfogadott 

formában, az abban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

150/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet 

az előterjesztés szerint /és a Testületi ülésen elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 

 

 

4. A 2018. évi önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a 

2019. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete (tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendet mindkét bizottság tárgyalta. Kérdezi először a 

Szociális Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Idén is nagyon részletes beszámolót készített a 

művelődésszervező. Az idei év különösen gazdag volt kulturális eseményekben, közel 60 

rendezvényünk volt, aminek zöme nyilván a nyári időszakban zajlott. Új programok is 

bekerültek a listára. Köszönetet szeretne mondani Kondorné Pintér Zsuzsának és Kovács 

Péternek a programok színvonalas lebonyolításáért. A Bizottság 3 igennel javasolja 

elfogadásra a beszámolót. 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Kapcsolódva az elhangzottakhoz, a Bizottság 4 

igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Virányiné Horváth Anna: Szabad hozzászólni? 

 

Kondor Géza polgármester: Amennyiben Ön a Polgári Kör képviseletében érkezik, annak 

az a módja, hogy az ülés előtt tetszik javasolni, hogy mi az a tevékenységi körbe eső témakör, 

akkor kétszer 3 percre meg tudja adni a szót. Abban az esetben, amennyiben nem a 

civilszervezet képviseletében tetszik kérni, de kérhetné abban is, mert az egyszerűbb lenne. 

 

Virányiné Horváth Anna: Akkor abba kéri. Egy dolgot szeretne hozzáfűzni, amit a 

Kondorné Pintér Zsuzsanna írt. (felolvas a beszámolóból) „Fontos, hogy olyan programok 

valósuljanak meg az Önkormányzat szervezésében, amelyek kulturálisan építő jellegűek, 
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erősítik az emberek igényét a tömegtermeléssel előállított, szabványosított kulturális 

termékkel szemben a művészi tudást, értéket egyéni módon bemutató produktumok iránt.” 

Azt szeretné kérni, hogy ez valósuljon meg, ezért jött. Nagyon szeretnék, ha itt Révfülöpön 

olyan kulturális események lennének jelen, amik építő jellegűek. Klubélet lenne, esetleg 

sakkszakkör vagy hasonló. Ezt kérik, sokan leültek, átbeszélték, a varrókörbe is kérték, hogy 

jöjjön be. Hogy ne csak az őrület legyen nyáron, meg a tombolás a vízparton, hanem legyen 

egy olyan klubélet, ahova el tudnak jönni. Köszöni a szót.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszönjük, tudomásul vettük. Van-e egyéb hozzászólás, 

észrevétel.  

 

Slemmer József János képviselő: A bizottsági ülésen is már jelezte, hogy a 2019. évi 

rendezvény naptárat bővítsük kicsit ki a lakosság igényének megfelelően, a többi településhez 

hasonlóan falusi disznóvágással.  

 

Kondor Géza polgármester: Azt gondolja, hogy az mindig jó, ha egy új profilt veszünk fel. 

Köszöni és szerinte ezt mindenki támogatni fogja. Van-e még kérdés, észrevétel a 

beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátja, aki elfogadja ezt a 

beszámolót, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

151/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2018. évi 

önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a 2019. évi 

kulturális rendezvénynaptár tervezete című előterjesztést. 

 

 

5. Révfülöp 8/5 és 8/6 hrsz.-ú ingyenesen átvett területek hasznosításáról szóló szerződési 

kötelezettség teljesítése (tárgyalta: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Egy kötelező döntést kell meghoznunk. A Császtai strandon 

van két darab földterület, amit a Magyar Államtól kaptunk ingyenes használatra. Feltétel az, 

hogy minden év végén nyilatkozni kell, hogy az ingatlanokat strandüzemeltetésre használjuk. 

Mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Bizottság 4 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság a beszámolót 3 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  
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Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, észrevétele? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki az ingyenesen átvett területek hasznosításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

152/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

A Révfülöp 8/5 és 8/6 hrsz.-ú ingyenesen átvett ingatlanok szerződésben megjelölt 

felhasználási céljának megfelelő kötelezettség teljesítéséről. 
 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával 

kinyilvánítja, hogy az MNV Zrt.-től átvett Révfülöp 8/5, 8/6 hrsz.-ú ingatlanok 

strandüzemeltetésre, strandi szolgáltatások nyújtására, sport, játszótér, zöldterület 

érdekében, közlekedés fejlesztésre és szabályozásra, a közút biztonságossá tételére 

kerültek hasznosításra. 

A fenti ingatlanok bérbeadására, elidegenítésére nem került sor. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot MNV Zrt. részére 

küldje meg. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 

6. Révfülöp 2324/3 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan pályázat útján történő értékesítése 

(tárgyalta: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Konkrétan egy Szőlő utca végén található ingatlanról van szó, 

amin egy önkormányzati tulajdonú, komfort nélküli épület áll. Több éves területrendezés 

után, eljutottunk arra a szintre, hogy az értékbecslést is el tudtuk készíttettni, amiben 

11.600.000 Ft-ra becsülték az ingatlan értékét. Az ingatlan értékesítésére egy pályázati 

felhívást szeretnénk kezdeményezni, 2019. január 21-i beadási határidővel. Mindkét bizottság 

tárgyalta a napirendi pontot.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Bizottság 4 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 3 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Révfülöp 2324/3 hrsz.-ú önkormányzati 

ingatlan pályázat útján történő értékesítését elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

153/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 

Révfülöp      

    - 2324/3 hrsz. alatti 976 m2 nagyságú „kivett lakóház és udvar” területet nettó 

11.600.000 Ft kiinduló áron értékesítésre meghirdeti. 

 

Az ingatlanok értékesítésből befolyó összeget kizárólag felhalmozási célra lehet 

felhasználni. 

A pályázati versenytárgyalás lefolytatására a képviselő-testület felkéri Sümegi Gábort 

levezető elnökül, Eitner Józsefet, Molnárné Vagányi Diánát, és Szakál Norbert Ivánt 

tagként. (Póttagok: Slemmer József János levezető elnök helyettes, Vadászi Lajos, 

Poórné Takács Lilla tagok) 

A hirdetményt a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel, a település honlapján, és képújságban való megjelenítéssel kell közzé 

tenni.  

a.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, intézkedjen a versenytárgyalás 

közzétételéről, illetve a versenytárgyalás lebonyolításáról gondoskodjon.   

b.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes pályázati 

eljárás esetén a nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést megkösse.  

Felelős:   a.) pontra Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

                b.) pontra Kondor Géza polgármester 

Határidő: a.) versenytárgyalás közzétételére 2018. december 15. lebonyolítására 2019.   

                      január 22.  

                b.) pontra 2019. február 15. 

 

 

7. Rabatin László által bérelt Termelői Piacon lévő 15 m2 nagyságú bérlemény 

szerződésének hosszabbítása (tárgyalta: GTTB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Rabatin László az idén is bérelte a piacon ezt a területet 

kerékpárkölcsönzésre, gyorsszervíz szolgáltatásra. Kérte, hogy jövőre is tegyük neki ezt 

lehetővé. Csak a gazdasági bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 
 

Bizottsági vélemény: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Bizottság 4 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  
 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Csak annyit mondana kiegészítésképpen, 

hogy az előterjesztésben hosszabbításról volt szó, a bizottsági ülésen pedig úgy fogadták el, 
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hogy 3 évre új szerződésként kezelendő. Így lett a módosított határozati javaslat kiosztva most 

az ülés előtt. 
 

Kondor Géza polgármester: Köszöni aljegyző asszony kiegészítését. Van-e észrevétel, 

hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért Rabatin László 

által bérelt Termelői Piacon lévő 15 m2 nagyságú bérlemény szerződésének újabb 3 évre 

történő szerződéskötésével, kézfelemeléssel jelezze. 
 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

154/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Rabatin László által bérelt Termelői Piacon lévő 15 m2 nagyságú üzlet 

bérbeadásáról. 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Rabatin László /8273 Monoszló, Fő 

u. 5./ szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta.  

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában álló, Révfülöp Termelői Piacon 

lévő, 15 m2 nagyságú helyiséget, kerékpár kölcsönző üzemeltetése céljából 2019. 

január 01. – 2021. december 31. közötti időtartamra bérbe adja. Helyiség éves bérleti 

díja 2019. évben 300.000 Ft + Áfa, azaz háromszázezer forint + áfa, mely összeg 

2020. január 1-től minden évben az előző évi infláció mértékével emelkedik. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 

8.  Révfülöpi Vízi Sportegyesület Császtai strandon lévő 7/1 hrsz.-ú ingatlan kis vízi 

telep használati szerződésének hosszabbítása (tárgyalta: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendet.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Bizottság 4 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 3 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Révfülöpi Vízi Sportegyesület Császtai 

strandon lévő 7/1 hrsz.-ú ingatlan kis vízi telep használati szerződésének meghosszabbításával 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

155/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöpi Vízi Sportegyesület Császtai strandon lévő 7/1 hrsz.-ú ingatlan, kis vízi 

telep használati szerződésének hosszabbításáról. 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Révfülöp Vízi Sportegyesület (Révfülöp, Füredi u. 136.) részére Révfülöp Császtai 

strandon lévő, kis vízi telepre vonatkozó 2015. december 23.-án kelt használati 

szerződést, további 3 évre meghosszabbítja. Használatra átvevő, az egyesület 

szakmai céljainak megvalósítására, továbbá kishajók tárolása céljából használja a 

létesítményt. Révfülöp Vízi Sportegyesület 2019. január 01. és 2021. december 31. 

közötti időszakra minden év augusztus 31.-ig átadó részére bruttó 100.000 Ft, azaz 

egyszázezer forint bérleti díjat fizet. Átvevő köteles a használati időtartam alatt 

felmerült közüzemi díjakat továbbszámlázás útján átadó részére megtéríteni.  

A bérleti szerződés további pontjait változatlanul fenntartja.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítás 

aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 

9.  Révfülöp Káli út 20 hrsz.-ú ingatlanon lévő önkormányzati tulajdonú faház és hozzá 

tartozó terület bérbeadása (tárgyalta: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Szépségsziget mögötti volt ÉDÁSZ épületre tett Fekécs 

István ajánlatot, raktározás céljából szeretné bérbe venni az ingatlant. Mindkét bizottság 

tárgyalta a napirendet. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Bizottság 4 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  
 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 3 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Szintén szeretné megjegyezni, hogy a 

bizottsági ülésen elhangzott egy módosítás a határozati javaslatban. Az kiegészítésre került, 
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kiosztottuk, tehát így kerüljön elfogadásra a határozat, belekerült az, hogy a „faházat, a hozzá 

tartozó területtel együtt”. 
 

Kondor Géza polgármester: Köszöni aljegyző asszony kiegészítését. Van-e észrevétel, 

hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért Révfülöp Káli út 

20 hrsz.-ú ingatlanon lévő önkormányzati tulajdonú faház és hozzá tartozó terület 

bérbeadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

156/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Káli út, 20 hrsz.-ú ingatlanon lévő önkormányzati tulajdonú faház és 

hozzá tartozó terület bérbeadásáról. 
 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Fekécs István (Révfülöp, 

Dobó ltp. 10.) által beadott Káli út, 20 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan 

bérletére vonatkozó kérelmét megtárgyalta.  

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában álló, összesen 468 m2 területű 

ingatlant „kivett gazdasági épület, udvar” (faházat, a hozzá tartozó területtel együtt) 

raktározás céljából 2019. január 01. és 2019. december 31. közötti időszakra bérlő 

számára bérbe adja. A bérleti díj mértéke 10.000 Ft + áfa/hó, azaz tízezer forint + 

áfa/ hó.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés előkészítésére 

és aláírására.   

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 

10. Révfülöp Káli út 4. sz. alatti üzlethelyiségek bérletére érkezett ajánlat elbírálása 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Szépségsziget és a Virágbolt bérletéről volt szó. De a bérlő 

jelezte, hogy a továbbiakban csak a Szépségszigetet szeretné bérbe venni 1 éves időtartamra. 

A bizottsági ülésen olyan határozat született, hogy csak azzal a feltétellel adható bérbe az 

ingatlan, ha tartozását a bérlő kifizeti. Mindkét bizottság tárgyalta a napirendet. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Bizottság az elhangzott módosító kiegészítéssel 

támogatja a bérbeadást, 4 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  
 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság is csak a módosítással támogatja, 3 

igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  
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Kondor Géza polgármester: Elmondaná, hogy azóta történtek befizetések. Kérdés, van-e a 

napirendi ponttal kapcsolatban?  
 

Virányiné Horváth Anna: Már 4 éve kérik a polgármestert, hogy valamilyen helyiséget 

biztosítson a varrókörnek. Már volt szó itt mindenről. Arról is, hogy itt kapnak termet. 
 

Kondor Géza polgármester: Ennek nincs köze a napirendhez egy bérleti szerződés 

hosszabbításáról beszélünk. Maximális tisztelete a foltvarrókörhöz, de ezt meg tudják beszélni 

egy másik fórumon vagy akkor, amikor ezt napirendre veszik. Ehhez a napirendhez semmi 

köze. Az ülés után szívesen tájékoztatja. Ne haragudjon, de most nincs lehetősége megadni a 

szót. Van-e kérdés, észrevétel ezzel a napirenddel kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Révfülöp Káli út 4. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú üzlethelyiség Szépségsziget bérbeadását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

157/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Káli út 4. sz. alatti üzlethelyiségek bérletére érkezett ajánlat elbírálásáról. 

    

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szepesváriné Cziráki 

Zsuzsanna egyéni vállalkozó (adószáma: 64328658-1-39, vállalkozói igazolvány 

száma: ES 219547) által 2018. november 28.-án beadott kérelmet megtárgyalta.  

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában álló Káli út 4. szám alatti 18. 

helyrajzi számon nyilvántartott, 57 m2 területű, három helyiségből álló 

üzlethelyiséget pedikűr, manikűr, műköröm, szolárium tevékenység folytatása 

céljából 2019. január 01. és 2019. december 31. közötti időszakra bérlő számára 

bérbe adja. A bérleti díj mértéke bruttó 23.750 Ft + áfa/hó, azaz huszonháromezer 

hétszázötven forint + áfa/ hó.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés előkészítésére 

és aláírására.   

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 

11. Volt idősek otthona hasznosítására érkezett kérelem elbírálása (tárgyalta: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Szintén egy tavalyi bérlő, a Nádas borozó üzemeltetője idén is 

szeretné bérbe venni az ingatlant, raktározás céljára. Erre az épületre érvényes építési 

engedélyünk van, ennek figyelembevételével a bizottságok ez alapján hozták meg a 

döntésüket.  
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Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Bizottság támogatja 4 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 3 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?  

Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja, aki a határozati javaslattal 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

158/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Volt idősek otthona hasznosítására érkezett kérelem elbírálásáról. 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Révfülöp Halász utcában 

lévő volt Idősek Otthona önkormányzati tulajdonú ingatlant /helyrajzi száma: 1276/ 

2019. január 1.- 2019 december 31. időpontok között bérbeadja 350.000 Ft + Áfa 

bérleti díj + rezsiköltség ellenében Siffer Géza Révfülöp Petőfi u. 79. szám alatti 

lakos, egyéni vállalkozó részére, raktározás céljából.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 
 

 

12. Egészségünkért Közalapítvány Kuratóriumának személyi változása (tárgyalta: 

GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Kuratórium elnöke Simon László jelezte, hogy lemond 

elnöki tisztjéről és kilép a Kuratóriumból, így új elnököt és tagot kell választani. Átadja a szót 

Sümegi Gábornak.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Az Egészségünkért Közalapítvány alapítója az 

önkormányzat, elnöke Simon László jelezte lemondását. Lemondását elfogadtuk, egyben a 

tagságról is lemondott, ezzel két főre csökkent a Kuratórium tagsága, így az 

önkormányzatnak, mint alapítónak ki kell egészítenie a Kuratóriumot min. 3 főre. A javaslat 

megtörtént, Kuratóriumi elnöknek javasoljuk Zsifkovics Szilviát, új tagként pedig Horváth 

Tibornét. Ezt a javaslatot 4 igennel támogatta a Bizottság, javasolja elfogadásra a testületnek.  
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Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: elmondottakat 3 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra az elmondottakat a testületnek. 
 

Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?  

Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja, aki a Egészségünkért 

Közalapítvány Kuratóriumának személyi változásait elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

159/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Az „Egészségünkért” Közalapítvány tisztségviselőinek megválasztásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Egészségünkért” 

Közalapítvány tekintetében - mint alapító - Simon László Kuratóriumi elnöki és 

tagsági tisztségről történő lemondását elfogadja, ennek okán,  

új taggá Horváth Tiborné 8253 Révfülöp Szőlőskert ltp. 20. sz. alatti lakost nevezi ki, 

a Kuratórium elnökének a jelenlegi tagot Zsifkovics Szilvia 8253 Révfülöp Petőfi u. 

84/a. sz. alatti lakost nevezi ki. 

A Képviselő-testület megbízza a 340. számú Ügyvédi Irodát (9700 Szombathely, 

Thököly u. 13. II. em. 1.) az alapító okirat és az egyéb szükséges okiratok 

elkészítésével. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását 

terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: a következő tervezett ülés  

 

 

13. Támogatói kérelem (tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester:  A Rákóczi Szövetség, a határon túli  magyarok 

beiskolázásával kapcsolatban fordult kérelemmel az önkormányzatokhoz. Egy jelképes 

összeggel támogatnánk. Ezt a napirendet mindkét bizottság tárgyalta, átadja a szót először a 

szociális bizottságnak. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 30.000 Ft támogatást javasol. 3 

igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek. 
 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Hasonlóképpen a Bizottság 4 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  
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Kondor Géza polgármester: Még annyit megemlítene, hogy ezt az összeget a kiírás szerint 

még idén ki kell fizetni. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?  

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Rákóczi Szövetség 30.000 Ft összeggel való 

támogatását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

160/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Rákóczi Szövetség  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 Rákóczi 

Szövetséget (Székhely: 1027 Budapest, Szász Károly u. 1.) (továbbiakban: 

Szövetség)  egyszeri 30.000 Ft-tal, azaz harmincezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Szövetség pénztára javára.  

A támogatás célja: A határon túli magyar iskolaválasztást elősegítő Beiratkozási 

Program támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

A Szövetség a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok, önkormányzati 

hivatalok igazgatási tevékenysége 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének 

megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Szövetséggel, 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. december 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. 

 

 

14. 2018. évi képviselő-testületi munka értékelése (tárgyalta: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: Az előterjesztést nem szeretné nagyon részletezni, az idén több 

évi munkánk gyümölcse érett be, színpad, piac, utak felújítása, a pályázati forrásokat nagyon 

alaposan kihasználva. Eredményes év volt. Ezt a napirendet mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Örül annak, hogy ennyi minden elkészült, a 

Bizottság 3 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Bizottság 4 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Maximálisan megköszöni a testületi tagok munkáját, hogy ezek 

az eredmények létrejöhettek. Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

Miklós Tamás képviselő: Észrevétele lenne. Nagy öröm az, hogy elkészült a szabadtéri 

színpad és a többi is, ami elkészült és megvalósult. Egy dolgot szeretne felvetni és szeretné, 

ha támogatnák. Úgy érzi, hogy más településekhez képest is, a pályázati részvételünk 

gyengébbek, túl sok mindent saját erőből csinálunk meg.  Elindul a Magyar Falu program, ez 

350 milliárd Ft-os, állami pályázati rendszer, 5.000 fő alatti települések számára. Októberben 

már meghirdették és a jövőben 150-200 milliárd Ft-os pályázati projektek nyílnak meg. 

Szeretné javasolni, hogy februári ülés tájékára gondolják végig és előkészítsék azokat a 

dolgokat, amelyekre pénzt szeretnének esetleg. Több minden megvalósult, de több minden 

úgy, hogy nem nagyon volt előkészítve, bevonva nem voltak képviselők, ad hoc hirtelen 

valósultak meg. Ezek többnyire jól sikerültek, de saját erőből. Gondolják végig, mi az, amit 

érdemes előre célként megjelölni a település fejlesztésben. Sportpark felújítás, tájegység 

örökség megőrzése, óvoda, bölcsőde felújítások, járda felújítások, ilyen fajta pályázatok 

fognak megnyílni. Ezeket elő kell készíteni, terveztetni, és amikor megjelenik, akkor azok 

fognak pénzt kapni, akik jól lobbiznak érte és kész anyagokkal tudnak jelentkezni. Jobban 

használjuk ki ezeket a lehetőségeket.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni az elismerő szavakat, de szeretné elmondani: a 

meglátása szerint, az ad hoc kifejezés egy erős dolog, mert pl. a szabadtéri színpad 

előkészítésén kb. 3 évig dolgoztunk. És az sem helytálló, hogy képviselők sem lettek bevonva 

a munkába. A tavalyi évben jelképes összegeket nyertünk programokra, de ez kezd 

kimozdulni. A Magyar Falu program egy nagyon új dolog, két hete volt Veszprémben 

Fenyvesi Zoltán által szervezett előadáson, Gyopáros Albert ennek a programnak a 

rendszergazdája. Valóban nagyon nagy esély van arra, hogy a jövőben komoly forrásokhoz 

lehet jutni. Elő tudunk készíteni terveket, pl. a Volt idősek otthona, amit már említett, a 

kultúrház, sportpálya, öltöző. Egyetért Miklós Tamással, annak van jövője és esélye a 

pályázatoknál, ami már megvalósíthatósági stádiumban van. Pályázati forrást ahhoz a 

dolgainkhoz szeretnénk igénybe venni, amit amúgy is meg szeretnénk valósítani. Az 

előkészítése egy pályázatnak is sok pénzbe kerül és ezért is fontos, hogy azokon induljunk, 

amik valóban fontosak. Köszöni, kicsit más szemszögből látják a dolgokat, de ugyanazt 

látják. Van-e még kérdés, észrevétel?    

Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátja, aki a 2018. évi képviselő-

testületi munka értékelését elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

161/2018. (XII.10.) Kt. határozat 
 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülésen 

elfogadott program időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

15. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének értékelése a 

Polgármester 2018. évi munkájáról (tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Török Péter alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Bejelenti érintettségét, ezért nem kíván részt venni a 

szavazásban. Ennél a napirendi pontnál az ülést az alpolgármester úr szokta levezetni, mivel 

Török Péter nem tudott részt venni az ülésen, kéri Eitner Józsefet terjessze elő a napirendet.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Szavazásra bocsátaná, aki egyetért azzal, hogy a 

polgármester jutalmazása tárgyú szavazásnál a polgármestert – érintettség miatt - a 

szavazásból kizárja, kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

162/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kondor Géza 

polgármestert a polgármester jutalmazásáról szóló döntés meghozatalára irányuló  

döntéshozatalból kizárja. 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A polgármester úr ebben az évben rendkívül 

hatékony és eredményes munkát végzett, és ennek a munkának az elismeréseképpen 3 havi 

jutalmat szavazott meg mindkét bizottság. Megkérdezi a gazdasági bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Bizottság 4 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 3 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a polgármester 3 

havi illetményének megfelelő összegű jutalmazásával, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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163/2018. (XII.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kondor Géza 

polgármestert munkájának elismeréseként 3 havi illetményének megfelelő összegű 

jutalomban részesíti. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen a Képviselő-testületnek az elismerést. A 

napirendek végére értek. Bejelenteni valója lenne a szociális tűzifával kapcsolatban. A tűzifa 

megérkezett, a Császtai strandon van előkészítés alatt, a beérkezési határideje a kérelmeknek 

a mai nap volt. Egy körülbelüli számot tud mondani, 48 kérelem érkezett be délelőttig, a 

kérelmek kiértékelése a holnapi napon fog megtörténni. Kb. 3 erdei m3 fog jutni igénylőként, 

ha a kérelmek száma nem változik. De szeretné elmondani, hogy vannak olyan fák, amiket az 

erdészet 2 méterbe adott, ezeknek a hasogatása eltart kis ideig, nem szeretné így kiosztani. Így 

január második feléig tudjuk kijuttatni minden jogosultnak, de kis türelmet kér, a feldolgozás 

miatt. Felhívja mindenkinek a figyelmét, a december 15-én, szombaton, szokásosan a Halász 

utcában megrendezett Mindenki Karácsonyára. A következő héten pedig csütörtökön (dec. 

20.) az iskolában kerül sor az Idősek Karácsonyára. Nagy szeretettel várnak mindenkit, 

mindkét rendezvényre. Megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelenteni valója.  Amennyiben 

nincs, az egész Képviselő-testület nevében kellemes karácsonyt kíván. Megköszöni a 

részvételt. 

Az ülést 16:50 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 


