Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 20-án
(hétfőn) 16:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme
Jelen vannak: Kondor Géza
Török Péter
Eitner József
Miklós Tamás
Simon László
Slemmer József János
Sümegi Gábor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
(7 fő)

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Szakál Norbert
Iván műszaki ügyintéző, Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző, Zsitnyányi István
Fürdőegyesület elnöke, Domokos János Vízi Sportegyesület képviseletében, Sztrik Ákos
őrsparancsnok
Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág
Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a
megjelent képviselő urakat, egyik előadónkat, a rendőrség képviseletében Sztrik Ákos
őrsparancsnok urat, a civil egyesületek képviseletében Domokos János urat, aki az RVSE
elnökségi tagjaként képviseli egyesületét, és Zsitnyányi István elnök urat, aki a Révfülöpi
Fürdőegyesület elnökeként van jelen, valamint aljegyző asszonyt, és a hivatal munkatársait.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 6 fő
képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat.
Az ülés napirendje:
1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. A 2018. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
3. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
4. 2018. évi ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
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5.
A
közösségi
együttélés
alapvető
szabályai
elmulasztásának
jogkövetkezményéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
6. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
7. Törvényességi felhívás a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
8. Gyermekvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
9. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások
2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
10. Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
11. Az önkormányzat zöld-hulladék kezelésének, tárolásának kidolgozása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
12. Kérelem gyermek-játék üzemeltetésére, Császtai strandon
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
13. Támogatási kérelem
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
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14. HVB póttag választás
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
15. Népszavazás elrendelése
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Zárt ülés:
1. Közterület használat iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Önkormányzati elismerések adományozása
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,
kézfenntartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat, és azok alábbi sorrendben történő
megtárgyalását.
Napirend
1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. A 2018. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
3. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
4. 2018. évi ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
5.
A
közösségi
együttélés
alapvető
szabályai
elmulasztásának
jogkövetkezményéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
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Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
6. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
7. Törvényességi felhívás a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
8. Gyermekvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
9. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások
2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
10. Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
11. Az önkormányzat zöld-hulladék kezelésének, tárolásának kidolgozása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
12. Kérelem gyermek-játék üzemeltetésére, Császtai strandon
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
13. Támogatási kérelem
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
14. HVB póttag választás
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
15. Népszavazás elrendelése
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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Zárt ülés:
1. Közterület használat iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Önkormányzati elismerések adományozása
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.)
A lejárt határidejű határozatokat, kivételesen ki szeretné egészíteni azzal az információval,
amit a település egész lakosságát érinti. Mindenki számára ismert, hogy Dr. Németh Csaba
régóta dolgozik azon, hogy vissza tudjon vonulni. Elmúlt 70 éves, 29 évet dolgozott Révfülöp
szolgálatában, akkor tud elmenni, ha az utánpótlásról gondoskodni tudott, illetve tudtunk.
Ezzel kapcsolatban közölné, hogy május 9-én a 3 érintett település Ábrahámhegy,
Balatonrendes és Révfülöp közös testületi ülés keretében elfogadta Dr. Vizeli József Mihály
praxisvásárlási igényét, kérelmét, ehhez hozzájárult mind a három település, azon kívül
Révfülöp, Ábrahámhegy kifejezte azon szándékát, hogy a nálunk pályakezdő doktor urat
praxisvásárlási támogatásban fogja részesíteni, amit kombinálunk egy pályázat
igénybevételével is. Kérdezi a szociális bizottság elnökét, hogy van-e közlendője.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság 1 fő részére
40.000 Ft, 1 fő részére pedig 50.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapított meg.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök úr tájékoztatását. Megkérdezi, kinek van
kérdése a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? Amennyiben kérdés, észrevétel nincs,
szavazásra bocsájtja, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést,
kézfenntartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
72/2019. (V.20.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Átadja a szót a százados úrnak, hogy pár szóval tolmácsolja a
lakosság felé a helyzetet.
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Sztrík Ákos őrsparancsnok: Köszönti a megjelenteket. Néhány gondolattal kiegészítené ezt
a beszámolót, hogy mindenkinek érthető legyen. 2018-ban 30 db bűncselekmény volt a
településen, ezt megelőző évben 32 db, ez egy gyenge, de csökkenést mutató szám. Ebből a
30-ból, 15 db közlekedési bűncselekmény volt, ez azt jelenti, hogy ittas vezetés volt és nem
pedig egy vagyon elleni bűncselekmény. Viszont ugyanolyan szigorral fognak fellépni az
ittasvezetőkkel szemben, mint eddig. A balesetek a fokozott ellenőrzésekkel szemben is
nőttek a településen, nem sokkal, de nőttek. A baleseteknél megállapítható, hogy a sebesség
rossz megválasztása, illetve az alkoholos befolyásoltság az, ami kiváltja ezeket, ezért is
próbálják fokozni a rendőri jelenlétet a településen, az idegenforgalmi idényre való tekintettel
próbálják növelni a rendőri jelenlétet, még a tavalyi idénynél is fokozottabban. Elmondható,
hogy a településen minden egyes nap megfordul a járőr. A baleseteket próbálják még
visszaszorítani sebességmérő műszer alkalmazásával is. Volt olyan év, amikor sokkal több
baleset volt a tavalyinál, pl. 2012-ben 19 db. Nagyon sok az autók száma, a motorkerékpárok
szintén, ennek ellenére nincs egy drasztikus növekedés a balesetekben, azt kell, hogy mondja,
ez még az eltűrt kategória. Bódis István körzeti megbízott a tavalyi évben nagyon sokat volt
betegszabadságon, gyakorlatilag februártól októberig ö nem volt a településen, másik körzeti
megbízott vette át az ő feladatát és ő látta el tevékenységeit, de Bódis úr még a betegsége alatt
is rendszeresen tartotta a kapcsolatot a Polgárőrséggel és a polgármester úrral is. Meg kell
említeni a Polgárőrséget, akik nagyon aktívak voltak a 2018. évben is, szeretné megköszönni
munkájukat. Valamint polgármester úrét is. Ha esetleg van valakinek valamilyen kérdése,
akkor szívesen válaszol.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatót. Elmondhatjuk azt, hogy nem
bűncselekményekkel kapcsolatban kell nekünk tartanunk, hanem az együttélés szabályai,
önkormányzati rendeleteket irritáló, szabálysértésekkel kapcsolatban kérjük rendszeresen a
segítséget. A mai napon 3 feljelentést készítettek elő, a lomtalanítással kapcsolatban. Egy új
rendszer van folyamatban, nem depózzuk a szemetet, hanem háztól történik az elszállítás,
kapun belülről a Probio munkatársainak kézből-kézbe átadással kell ezt megoldani. Biztos
van az, akinek ez kellemetlenséget okoz, nyaralótulajdonos nem tudta elintézni, megbízni
valakit, de elmondhatjuk azt és komolyan is gondoljuk, aki közterületre kihelyezi a lomját, azt
mi minden esetben fel fogjuk jelenteni, és az önkormányzat részéről magánszemély esetében
200.000 Ft, jogi személy esetén 2 millió Ft bírságot szabunk ki. Ez nem fenyegetés, közös
érdekünk, hogy rend legyen. A szemetet senki nem viszi el ingyen, a közös pénzünkből mi
visszük el, és az valaminek a rovására megy. Irritáló az, hogy egy üdülőtelepülésen kirakják a
ház elé, vagy az erdőbe, ezt nekünk nem kell eltűrni. Bízunk benne, hogy ez a rendszer
kiforrja magát a jövőben. Van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnök: A rendőrség részéről kiemelt figyelmet fordítanak
az idősekre, és Révfülöpön is sokan vannak. Örömmel mondja el, hogy az év elején Bódis
István főtörzsőrmester úr eljött a nyugdíjas klubba és aktuális dolgokról tájékoztatta őket,
amelyekre figyelniük kell, most, hogy különösen divatba jöttek a telefonos csalások, és
felhívta az idős emberek figyelmét azokra a dolgokra, amelyekre figyelniük kell. Konkrét
segítséget, tájékoztatást nyújtott. Köszöni szépen.
Kondor Géza polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, megköszöni
a rendőrkapitányság munkáját. Szavazásra bocsájtja, aki a Közrendvédelmi beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
73/2019. (V.20.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közrendvédelmi
beszámolót elfogadja.
16:16 órakor Sztrík Ákos őrsparancsnok távozik az ülésről.
2. A 2018. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Az anyagot előkészítette Molnárné Vagányi Diána pénzügyi
ügyintéző, kérdezi a pénzügyi munkatársat, hogy kívánja-e kiegészíteni?
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót a
bizottságoknak.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel támogatta a
költségvetés módosítását, valamint a költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadását.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 3 igennel támogatta a
költségvetés módosítását, valamint a költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadását.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 2018. évi költségvetés módosításával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja a
8/2019. (V.27.) önkormányzati rendeletet
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 2018. évi költségvetés módosításához kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettség elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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74/2019. (V.20.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés
módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.
3. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A napirendi pont megvitatása előtt megkérdezi a pénzügyi
munkatársat, hogy kívánja-e kiegészíteni?
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót a
bizottságoknak.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel támogatta a
zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadását.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 3 igennel támogatta a
zárszámadást, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadását.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnök: Figyelemmel kísérte a tavalyi év folyamán a
gazdálkodással kapcsolatos adatokat. Szépen teljesítettük a 2018. évet. A bevételek egy 30
millió Ft-os növekedést mutatnak. 87 millió Ft-al zártuk a tavalyi évet, úgy, hogy közben
megvalósítottunk beruházásokat. A 2018. évet biztonsággal zárhatjuk le, rendelkezésre állnak
azok a pénzeszközök, azok az alapok, amelyek a következő évre szintén egy megalapozott
gazdálkodást jelentenek.
Kondor Géza polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra
bocsájtja, aki a 2018. évi zárszámadással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja a
9/2019. (V.27.) önkormányzati rendeletet
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 2018. évi zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
75/2019. (V.20.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.

2018.

évi

4. 2018. évi ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A napirendi pont megvitatása előtt megkérdezi a pénzügyi
munkatársat, hogy kívánja-e kiegészíteni?
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a
bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel javasolja az
előterjesztés elfogadását.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 3 igennel javasolják
elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 2018. évi ellenőrzési jelentések elfogadásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
76/2019. (V.20.) Kt. határozat
a 2018. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évben Révfülöp
Nagyközség Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul
veszi, és elfogadja azt.
16:30 órakor Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző távozik az ülésről.
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5. A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Az előző ülésünkön a közterület rendeletet módosítottuk az
miatt, hogy nem volt lefedve az a terület, amit az önkormányzat a Vízügytől mederhasználati
szerződést köt vitorlástárolásra, saját maga által használni kívánt területre. A rendeletbe
belevettük ezt a kategóriát is, minden önkormányzat által bérelt területre. A napirendi pontot
mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel javasolja
elfogadásra, a rendeletmódosítást.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 2 igennel, 1 tartózkodással
javasolja elfogadásra, a rendeletmódosítást.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtja, aki egyetért a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának
jogkövetkezményéről szóló rendelet módosításával, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja a
10/2019. (V.27.) önkormányzati rendeletet
a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló
13/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
6. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Minden önkormányzatnak kell rendelkeznie ezzel. Az előzőt a
kollégák átdolgozták, aktualizálták. A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta.
Megkérdezi a bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel javasolja az
előterjesztés elfogadását.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 3 igennel javasolják
elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Helyi esélyegyenlőségi program elfogadásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
77/2019. (V.20.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Helyi Esélyegyenlőségi
Tervének elfogadásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján
az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot a 2019-2024. időszakra vonatkozóan elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az aláírt dokumentumot küldje meg a Szociális és Gyámügyi
Főigazgatóság részére.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: azonnal
7. Törvényességi felhívás a településkép védelméről szóló
önkormányzati rendelettel kapcsolatban
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

21/2017. (XII.29.)

Kondor Géza polgármester: Az elfogadott településképi rendelet néhány pontját a
Kormányhivatal kifogásolta. Már elkezdtük ennek az orvoslását, de arra a szintre még nem
jutottunk, hogy ki tudjuk osztani a Képviselő-testületnek megvitatásra. A jövő héten egy
rendkívüli ülés keretében elfogadnánk, és a közmeghallgatás alkalmával fórum keretében
mutatnánk be. A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok
álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel javasolja az
előterjesztés elfogadását.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 3 igennel javasolják
elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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78/2019. (V.20.) Kt. határozat
A településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.29.) önkormányzati
rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VE/53/946/2019. számú törvényességi felhívásával egyetért, az abban
leírtakat elfogadja, gondoskodik a felhívásban közölt jogszabálysértések megszüntetéséről a
településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete, valamint
Településképi Arculati Kézikönyv felülvizsgálatával, ill. módosításával.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2019. május 29.
8. Gyermekvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Ennél a napirendnél volt egy kis adminisztratív hiba a
bizottsági ülésen, nem a naprakész melléklet lett kiküldve, hanem egy korábbi, de a kollégák
ezt korrigálták. A napirendi pontot az Oktatási bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottság
álláspontját.
Bizottsági vélemény:
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Alaposan megtárgyalták a beszámolót.
Örvendetes, hogy nincs hátrányos sem halmozottan hátrányos gyermek a faluban. A szociális
ellátás jónak mondható. A bizottsági ülésen elhangzott módosításokkal, az Oktatási Bizottság
3 igennel javasolja elfogadásra a testületnek.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Az első bekezdés módosításra került, és a
pénteki nap folyamán már a módosított anyag ment ki, a 0-18 éves korosztálynál a 2011.
évhez képest 2018. évben 16 fővel csökkent, és az ezt megelőző bekezdés is átszámolásra
került.
Kondor Géza polgármester: Köszöni a kiegészítést. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a beszámoló elfogadásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
79/2019. (V.20.) Kt. határozat
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó
átfogó értékelés elfogadásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
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Utasítja az alpolgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatal részére.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2019. június 15.
9. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2018.
évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Két társulásban vesz részt Révfülöp, az Óvodai Társulásban
Balatonrendes, Salföld, Ábrahámhegy községekkel közösen, a másik pedig a tapolcai
kistérségi társulás, amely a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos teendőket is ellátja. Ezeknek a
tevékenységéről szól a beszámoló. Mindkét társulás problémamentesen működik. A napirendi
pontot mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 3 igennel javasolják
elfogadásra.
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel javasolja az
előterjesztés elfogadását.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
80/2019. (V.20.) Kt. határozat
Az Önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2018.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.
10. Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Jegyzői hatáskörbe került egy olyan lehetőség, hogy ha
magánterületen parlagfű felfedezésre kerül, a jegyzői hatáskör lehetővé teszi, hogy
vállalkozót bízzanak meg annak eltakarításával. Ennek a költségét az önkormányzat
megelőlegezi, amit növényvédelmi hatóságtól vissza tudunk igényelni. A napirendi pontot
mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok véleményét.
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Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel javasolja
elfogadásra az előterjesztést.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 3 igennel javasolja
elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
81/2019. (V.20.) Kt. határozat
Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezéséről
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság (jegyző) az általa kiválasztott gazdálkodó
szervezetet bízza meg a közérdekű védekezés elvégzésére.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete költségvetése terhére vállalja a
közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezését.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos
11. Az önkormányzat zöld-hulladék kezelésének, tárolásának kidolgozása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Tavaly amikor ezt napirendre tűztük, még nem tudtuk, hogy a
Semsei major melletti területet bérbe fogjuk adni. Régebben ott elkezdtük a komposztálást,
oda hordtuk a faleveleket. Miután ezt a területet bérbe adtuk, ki kellett ürítenünk. Az
önkormányzatnak sajnos egyelőre csak a saját zöld hulladékával van lehetősége foglalkozni.
A zöld hulladék kb. 80%-a, a Halász utcában képződik, a faleveleket összegyűjtjük és egyből
elszállítjuk konténerekkel, nem volt költséges dolog. A fahulladék, nyesedék pedig kétféle
dologból képződik, az utcákba, ha a szolgáltató jelzi, hogy nem tud bemenni magánterületről
kilógó ágak miatt, akkor elmegyünk és levágjuk, ami nem az önkormányzat dolga lenne,
hanem a tulajdonosé. Már 2 db traktorral rendelkezünk, ezért elég gyorsan megy. Az lenne jó,
ha erre a tevékenységre nem is lenne szükség, kellene a lakosság együttműködése. Továbbra
is kér mindenkit, hogy a maga területét szíveskedjék rendbe tenni. Egy révfülöpi vállalkozó
Bíbor Zoltán az Ecséri-templomrom mögött egy teljesen legálisan működő, fa nyesedék
lerakó helyszínt létesített, mindenféle engedéllyel. Ő ezeknek a kezelését, szállítását is
vállalja. Ezenkívül a Probio az aszófői telepén, nyilván a szállítási költséget nem vállalja, ezt
a lehetőséget mindenkinek biztosítja. A lakosságnak még meg van a lehetősége a tüzelésre,
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aki ésszerűen szárított anyagot tüzel, a környezetet annyira nem terheli. A napirendi pontot
mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta 4 igennel
javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 3 igennel javasolja
elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Miklós Tamás képviselő: Az önkormányzati zöld hulladék kezelése megoldott. A lakossági
igazából továbbra sincs megoldva. 7-8 évvel ezelőtt sokat tettünk azért, hogy a
komposztálásra rávezessük a lakosokat. Nyertünk pályázatot is, ingyen komposztládákat
osztottunk. Lehet, hogy érdemes újabb lendületet adni ennek. Tárgyalni kellene a Probio-val a
zöld hulladék, háztól való elszállításával kapcsolatban. Most is van változás a lomtalanítással
kapcsolatban, érdemes lenne konkrétan megkeresni, mert városon is működiknek ezek a
szolgáltatások.
Kondor Géza polgármester: A komposztálási javaslattal egyetért, de a jelenlegi
vaddisznóhelyzettel kapcsolatban, egyre több szakember állítja, hogy az a vaddisznóknak egy
éléskamra, nyilván a fűért nem megy oda a vaddisznó, de ha már van benne kerti gyümölcs,
akkor igen. A Probio ezt nem fogja ingyen csinálni, a mi kedvünkért sem, vagy mindenkinek
elszállítja vagy senkinek. Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszi
fel a kérdést, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
82/2019. (V.20.) Kt. határozat
Az Önkormányzat zöld hulladék kezelésének, tárolásának kidolgozásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a zöldhulladék kezelésének és
tárolásának kidolgozásával kapcsolatos beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos
12. Kérelem gyermek-játék üzemeltetésére, Császtai strandon
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Kérelem érkezett LóCart gyermekjáték üzemeltetésére. A
Császtai strandon szeretné a vállalkozó ezt a tevékenységet folytatni. Ilyet még senki nem
csinált Révfülöpön, azt gondoljuk, hogy ez a vállalkozónak a rizikója. Megkérdezi a
bizottságok álláspontját.
15

Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, 4 igennel
bruttó 40.000 Ft/hó bérleti díj megállapításában javasolja elfogadásra a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 3 igennel javasolja
elfogadásra a bruttó 40.000 Ft/hó bérleti díjat.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért az elhangzottakkal, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
83/2019. (V.20.) Kt. határozat
Császtai strandon, gyermekjáték üzemeltetésére érkezett kérelem elbírálásáról.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Kovács-Németh Brigitta e. v.
(8253 Révfülöp, Aranyhíd u. 9.) kérelmének helyt adva az Önkormányzati tulajdonú,
Révfülöp Császtai strandon lévő, 5 m2 terület bérbeadásához 2019. június 01. – 2019.
augusztus 31. időpontok között az alábbi kikötésekkel hozzájárul.
A 2019. évre megállapított bérleti díj bruttó 40.000 Ft/hó + rezsiköltség.
A bérleti díjat átutalással, Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 11748052-1573395700000000 számú bankszámlája javára kell megfizetni Tulajdonos részére, az általa kiállított
számla alapján, 2019. június hónap 1. napjáig.
Az üzemeltetés során felmerülő rezsiköltség, közüzemi díjak vállalkozó részére az
Önkormányzat részéről kiszámlázásra kerülnek.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Bérleti Szerződés elkészítésére és aláírására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2019. június 1.
13. Támogatási kérelem
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A Rákóczi szövetség, a határon túli magyarok beiskolázásával
kapcsolatban fordult az önkormányzathoz támogatási kérelemmel, tavaly is egy jelképes
összeget adtunk. Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
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Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta 4 igennel
50.000 Ft támogatást javasol elfogadásra.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság is ugyanazzal az összeggel,
3 igennel javasolja elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtja, aki egyetért az 50.000 Ft-os támogatással, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
84/2019. (V.20.) 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 50.000 Ft-tal, azaz
ötvenezer 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
Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást a Szövetséggel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2)
bekezdésében meghatározottakra.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő:
a megállapodás megkötésére: 2019. május 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. HVB póttag választás
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés)
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Kondor Géza polgármester: Azért van szükség HVB póttag választásra, mert az egyik
póttag lemondott. És akkor most választanánk két póttagot.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Igen. Biró Istvánné és Egyedné Kovács
Margit révfülöpi lakosokat javasolja megválasztásra.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, köszöni szépen, hogy elfogadták a felkérést, szavazásra bocsájtja, aki
egyetért azzal, hogy Biró Istvánnét és Egyedné Kovács Margitot válasszák, a Helyi Választási
Bizottság póttagjainak kézfelemeléssel jelezze,
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
85/2019. (V.20.) Kt. határozat
A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról
Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságba az
alábbi póttagokat választja:
- Biró Istvánné (8253 Révfülöp, Dobó István ltp. 4.)
- Egyedné Kovács Margit (8253 Révfülöp, Szegfű u. 8.)
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről
értesítse.
Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal
15. Népszavazás elrendelése
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Magánszemély népszavazási kezdeményezést indított a
kikötővel kapcsolatban, viszonylag egy hosszú kérdéssel. A HVB megállapította, hogy a
szükséges aláírásokat összegyűjtötték. Feladata az, hogy most elrendeli a népszavazást.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ennek az előterjesztésnek van egy formai
határozata, a helyi népszavazás elrendeléséről, tartalmazza a kérdést, tartalmazza a
költségvetés keretösszegét, a személyi és dologi kiadásokat, illetve tartalmaz egy nagyon
fontos időpontot, ennek a határozat közzétételének az időpontját május 22-ben szerdában
határoztuk meg. Ehhez kapcsolódik egy jogorvoslati időszak, ami 15 nap. Ezt követően a
HVB kitűzi a népszavazás időpontját.
Kondor Géza polgármester: Köszöni. A Képviselő-testületnek tehát nincs ráhatása arra,
hogy mikor lesz a népszavazás.
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Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Még az is be van szabályozva, a kitűzéstől
számított 50. és 70. nap közé kell esnie, vasárnapi napra. Eléggé szűk a lehetőség.
Kondor Géza polgármester: Az is ennek a napirendnek a témája, hogy mennyi ennek a
költsége.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: A Nemzeti Választási Iroda adott egy
tervezeti sablont, amiből összeállítottuk a keretösszeget, ami összesen 1.300.000 Ft.
Kondor Géza polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, hogy a költségvetésből, akkor a
tartalékkeretet megjelöljük, mint az a fiók, amiből ezt fizetjük.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Úgy van a határozati javaslatban, hogy a
2019. évi költségvetésében biztosítja. Pontosíthatjuk, akkor úgy is, hogy 2019. évi
költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.
Kondor Géza polgármester: Igen, tartalékkeret nem azt jelenti, hogy a semmiből fizetjük.
Nem szabad elmenni abba az irányba, hogy ez valaminek a rovására megy, de ha
népszavazunk, akkor a költségeket vállalnunk kell. Akkor most a helyi népszavazást
elrendeljük, a költségekről rendelkezünk. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben
nincs, szavazásra bocsájtja, aki egyetért a helyi népszavazás elrendelésével, és azzal, hogy
annak költségeit a tartalékkeret terhére biztosítjuk, valamint a határozat közzétételének
időpontjával kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
86/2019. (V.20.) Kt. határozat
Helyi népszavazás elrendeléséről
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről,
az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján Szabó
Sándor Pál magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által helyi népszavazásra javasolt, a
Révfülöpi Helyi Választási Bizottság 3/2019. (IV.08.) határozatával hitelesített „Akarja-e Ön,
hogy Révfülöp vízparti központjában, a móló és a futballpálya közötti öblöt az eddigi
funkciója helyett teljes területén 133 db vitorláshajó téli-nyári vízen-tárolására alkalmas
vitorláskikötővé alakítsák át, ehhez a vízbe ív alakú, az ívével a nagymólón is túlnyúló, 180 m
hosszúságú, betonoszlopokkal és szádfalakkal megtámasztott, 16.000 m3 terméskövet
tartalmazó kőgátat építsenek, a vízfelületre 600 m2 felületen úszó-pontonokat telepítsenek, a
téli vízbefagyás ellen a hajókat szivattyús vízcirkuláló csővezetékekkel vegyék körül, a parton
különböző kikötőkiszolgáló létesítményeket, köztük a Nádas borozó mellé mobil hajókiemelő
darut telepítsenek, a füves partot a hajók oda és elszállítására, ki-be emelésére használják, és
kizárólag a vitorláskikötőt használóknak 101 db-os autóparkolót létesítsenek?” kérdésben
helyi népszavazást rendel el.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Nsztv. 55. § (1) bekezdésére
figyelemmel jelen határozatban, fenti kérdésben elrendelt helyi népszavazás költségvetéséről
sz alábbiak szerint rendelkezik:
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Összesen: 1.300.000 Ft, melyből
személyi juttatások: 865.874 Ft,
dologi kiadások: 434.126 Ft.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete fenti kiadások fedezetét Révfülöp
Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a jelen határozat
közzétételét a helyben szokásos módon, Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának
hirdetőtábláján (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.), valamint tájékoztatásként Révfülöp
Nagyközség Önkormányzatának honlapján (www.revfulop.hu).
Jelen határozat közzétételének időpontja: 2019. május 22. (szerda)
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
helyi népszavazás elrendeléséről jelen határozat közzétételét követően haladéktalanul,
továbbá jelen határozat jogerőre emelkedésének tényéről, annak bekövetkezte után szintén
haladéktalanul tájékoztassa a Révfülöpi Helyi Választási Bizottság elnökét.
Jelen helyi népszavazást elrendelő határozat elleni felülvizsgálati kérelmet - a Veszprémi
Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár utca 19.) címezve - úgy kell benyújtani, hogy az a
határozat közzétételét követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2019. június 6. napján
(csütörtökön) 16:00 óráig megérkezzen a Révfülöpi Helyi Választási Bizottsághoz (8253
Révfülöp, Villa Filip tér 8.).
A bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus
dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (5)
bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával
látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be,
annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.
A bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem alapját; a kérelem
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai
értesítési címét; a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő,
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A bírósági
felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus
levélcímét.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját
ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
A Révfülöpi Helyi Választási Bizottság a felülvizsgálati kérelmet a beérkezését követő öt
napon belül megküldi a törvényszéknek. A helyi választási bizottság elnöke a felülvizsgálati
kérelem benyújtásáról haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. A törvényszék a határozat
20

érdemében csak akkor folytat vizsgálatot, ha az aláírásgyűjtő ív hitelesítése és a helyi
népszavazás elrendelése között a körülményekben olyan lényeges változás következett be,
amelyet a kérdés hitelesítéséről hozott döntés során a helyi választási bizottság nem vehetett
figyelembe, és a döntést érdemben befolyásolhatja. A törvényszék nem vizsgálja érdemben
azt a felülvizsgálati kérelmet, amelyben a kérelmező a kérdés tartalmát illető, valamint a
hitelesítéssel összefüggő alkotmányossági aggályokra hivatkozik. A törvényszék a
felülvizsgálati kérelmet harminc napon belül bírálja el. A törvényszék a képviselő-testület
határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és a képviselő-testületet új határozat
meghozatalára kötelezi.
A felülvizsgálati kérelem benyújtása illetékmentes.
INDOKOLÁS
A Révfülöpi Helyi Választási Bizottság elnöke az Nsztv. 50. §-a alapján - mely szerint, ha az
érvényes aláírások száma eléri a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számot, az
aláírások ellenőrzésének eredményéről, az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől
számított nyolc napon belül, a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatja a polgármestert 2019. április 16. napján tájékoztatta Révfülöp Nagyközség Polgármesterét, hogy a Révfülöpi
Helyi Választási Bizottság helyi népszavazás kitűzésére irányuló választópolgári
kezdeményezéshez szükséges érvényes aláírások számának megállapítása tárgyban meghozta
3/2019. (IV.08.) határozatát.
A Révfülöpi Helyi Választási Bizottság helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
érvényes aláírások számának megállapításáról szóló 3/2019. (IV.08.) határozatában
megállapította, hogy az „Akarja-e Ön, hogy Révfülöp vízparti központjában, a móló és a
futballpálya közötti öblöt az eddigi funkciója helyett teljes területén 133 db vitorláshajó télinyári vízen-tárolására alkalmas vitorláskikötővé alakítsák át, ehhez a vízbe ív alakú, az ívével
a nagymólón is túlnyúló, 180 m hosszúságú, betonoszlopokkal és szádfalakkal megtámasztott,
16.000 m3 terméskövet tartalmazó kőgátat építsenek, a vízfelületre 600 m2 felületen úszópontonokat telepítsenek, a téli vízbefagyás ellen a hajókat szivattyús vízcirkuláló
csővezetékekkel vegyék körül, a parton különböző kikötőkiszolgáló létesítményeket, köztük a
Nádas borozó mellé mobil hajókiemelő darut telepítsenek, a füves partot a hajók oda és
elszállítására, ki-be emelésére használják, és kizárólag a vitorláskikötőt használóknak 101
db-os autóparkolót létesítsenek?” helyi népszavazásra javasolt kérdés tekintetében Szervező
által benyújtott aláírásgyűjtő íveken szereplő érvényes aláírások száma 309 darab, mely elérte
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 290 darab érvényes aláírás számát.
Fenti döntéssel szemben a jogorvoslat benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltéig, 2019.
április 15. napján (hétfőn) 16:00 óráig nem érkezett fellebbezés a Helyi Választási
Bizottsághoz, ezért a 3/2019. (IV.08.) határozat jogerőre emelkedett.
Az Nsztv. 52. §-a szerint a polgármester a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő
kezdeményezést a 43. § (2) bekezdése vagy az 50. § szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő
legközelebbi testületi ülésen bejelenti.
A törvényben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezés Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 24. napján megtartott rendkívüli
nyilvános ülésén bejelentésre került.
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Az Nsztv. 53. §-a szerint a helyi népszavazás elrendeléséről az 52. § szerinti bejelentést
követő 30 napon belül dönt a képviselő-testület.
Az Nsztv. 55. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület helyi népszavazás elrendeléséről
szóló határozata tartalmazza a helyi népszavazásra bocsátott kérdést, továbbá rendelkezik a
helyi népszavazás költségvetéséről. A kérdést a kezdeményezésben megfogalmazott formában
kell helyi népszavazásra bocsátani.
Az Nsztv. 55. § (2) bekezdése szerint a helyi népszavazás elrendeléséről szóló határozatot az
önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A
polgármester a helyi népszavazás elrendeléséről tájékoztatja a helyi választási bizottság
elnökét.
Az Nsztv. 81. §-a a helyi népszavazás kitűzésével kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket
tartalmazza:
(1) A helyi népszavazás időpontját a helyi választási bizottság a helyi népszavazást elrendelő
képviselő-testületi határozat elleni jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét - jogorvoslat
esetén annak elbírálását - követő 15 napon belül tűzi ki.
(2) A helyi népszavazást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő
hetvenedik és ötvenedik nap közé essen.
(3) A helyi népszavazási eljárás határidőinek naptár szerinti dátumait a helyi választási
bizottság a helyi népszavazást kitűző határozatában állapítja meg.
(4) A helyi népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló határozatot az önkormányzat hivatalos
lapjában, és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Az Nsztv. 82. §-a szerint a helyi népszavazás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos
feladatok végrehajtásának költségeit, valamint a választási szervek tevékenységével
összefüggő egyéb költségeket a helyi önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani.
Az Nsztv. 59. §-a szerint a helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint fele
érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint
fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
Az Nsztv. 60. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület - ha a helyi népszavazás döntési
kötelezettséget keletkeztet - köteles a helyi népszavazás napjától számított száznyolcvan
napon belül az érvényes és eredményes helyi népszavazás döntésének megfelelő rendeletet
megalkotni vagy határozatot hozni.
Az Nsztv. 60. § (2) bekezdése szerint az érvényes és eredményes helyi népszavazással hozott
döntés a képviselő-testületre a helyi népszavazás napjától - ha a helyi népszavazás
rendeletalkotási kötelezettséget keletkeztet, a rendelet kihirdetésétől - számított egy évig
kötelező.
Fenti jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint, Szervező által
benyújtott kérdés tekintetében helyi népszavazást rendelt el.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete határozatát a fent hivatkozott
jogszabályhelyek alapján hozta.
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A jogorvoslatról való tájékoztatás az Nsztv. 58. §-án, a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 223. § (1)
bekezdésén és 224. § (3)-(5) bekezdésén, az illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontján alapszik.
Kondor Géza polgármester: Kérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valakinek közérdekű
bejelenteni valója? Amennyiben nincs, szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy a
vasárnapi Európai Parlamenti választás a szokásos helyen, az IKSZT épületében lesz.
Megköszöni a részvételt. Az ülést 17:05 órakor bezárja.

K.m.f.

Kondor Géza
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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