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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 16-án 

(hétfőn) 16:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

                       Török Péter                 alpolgármester 

Eitner József  képviselő 

Miklós Tamás  képviselő 

                        Simon László             képviselő 

  Slemmer József János képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő      (7 fő) 

 

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

Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző. 

 

Lakossági résztvevő: Domokos János, a Vízi Sportegyesület képviseletében. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

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

megjelenteket. 

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

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

Tájékoztatja a képviselő urakat, arról, hogy a meghívóban nem szerepelt, és a bizottságok sem 

tárgyalták, de megérkezett a Kormányhivataltól az Iskolai körzethatárok véleményezése anyag, 

ezt tárgyalnák 6. napirendi pontként. Ismerteti a napirendi pontokat.  
 

1. A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

2. Szociális célú tűzifa rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

csatlakozás, pályázatok kiírása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

                                  Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

4. Támogatási kérelmek  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 
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                                  Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

5. Beszámoló a Képviselő-testület által vállalt program teljesítéséről 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

6. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 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 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

2. Szociális célú tűzifa rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

csatlakozás, pályázatok kiírása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

                                  Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

4. Támogatási kérelmek  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                  Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

5. Beszámoló a Képviselő-testület által vállalt program teljesítéséről 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 
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6. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése 

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.) 

 

Kondor Géza polgármester: Szeretné még elmondani, hogy ez a testületi ülés a 2014-2019 

önkormányzati ciklus utolsó nyilvános, munkaterv szerinti testületi ülése. Ha rendkívüli 

esemény nem történik, más ülés sem várható az október 13-i választásokig. A lejárt határidejű 

határozatokkal kapcsolatban kiegészítést nem kíván tenni. Kérdezi a szociális bizottság elnökét, 

hogy volt-e valamilyen döntésük? 

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: Rendkívüli települési 

támogatásra 3 db kérelem érkezett. A bizottság 1 fő részére 50.000 Ft, 2 fő részére pedig 40-

40.000 Ft települési támogatást biztosított. 

 

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

kérdése, észrevétele a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 

 

Miklós Tamás képviselő: A 86/2019. (V.20) Kt. határozattal kapcsolatban, ami a Helyi 

népszavazás elrendeléséről szól, szeretné megkérdezni, hogy az önkormányzat népszavazási 

kezdeményezés alapján, elrendelte a helyi népszavazást, és megjelent egy piros szórólap, hogy 

„Ne menjen el szavazni” Révfülöpi Önkormányzat felirattal. Ki adta ki ezt a piros szórólapot 

az önkormányzat nevében? 

 

Kondor Géza polgármester: Az ő kezdeményezésére, a képviselő társak Miklós Tamáson 

kívüli egyetértésével. Az ő műve van benne, ezt megtámadták több helyen, amit megvédtek, az 

ő részükre hoztak kedvező döntést.  

 

Miklós Tamás képviselő: A Révfülöpi Önkormányzatnak ő része, mint képviselő. Az 

önkormányzat adta ki úgy, hogy őt nem kérdezték meg? 

 

Kondor Géza polgármester: Igen, őt nem kérdezték meg.  

 

Miklós Tamás képviselő: Köszöni szépen. 

 

Kondor Géza polgármester: Amennyiben egyéb kérdés, észrevétel nincs a lejárt idejű 

határozatokkal kapcsolatban, szavazásra bocsátaná, aki elfogadja a lejárt határidejű 

határozatokról szóló jelentést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

115/2019. (IX.16.) 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 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi az előterjesztés készítőjét Molnárné Vagányi Diánát, 

hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni.  

 

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

gazdasági bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 2019. évi 

költségvetésről szóló rendelet módosítását, illetve a tájékoztatási kötelezettséget, és 

mindegyiket 3-3 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság szintén megtárgyalta a költségvetés 

módosítást. A bizottság 3 igennel a költségvetés módosítást elfogadásra javasolja a testületnek, 

a költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló anyagot szintén 3 igennel 

javasolja elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e?  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Kiegészítése lenne. Minden adat nem állt 

rendelkezésre, amikor ezt a módosítást el kellett készíteni. Örömmel jelenti be, hogy a 

strandbevételek a tervezetthez képest jobban szerepeltek, ami az elkészített beszámoló, 

jelentések alapján nettó 32.9 millió körül teljesültek. Ez is egy pozitív szám a jövőre nézve.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Nyílván a következő módosításkor fogják 

tárgyalni. 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Igen, nyílván.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek még kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, 

szavazásra bocsátja, hogy aki egyetért a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosítással, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

12/2019. (IX.23.) önkormányzati rendeletet 
 

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a költségvetéshez kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

116/2019. (IX.16.) Kt. határozat 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés 

módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  

 

16:07 órakor Molnárné Vagányi Diána távozik az ülésről. 

 

 

2. Szociális célú tűzifa rendelet megalkotása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A 2019. évre 69 m3 tűzifát ítéltek meg. Két dologban kellett állást 

foglalniuk, az egyik, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegének, hány százalékát állapítsák 

meg, illetve, hogy meddig lehessen beadni a kérelmeket. 350%-ot, és 2019. december 2-át 

határoztak meg a bizottságok. A napirendet mindkét bizottság tárgyalta, kérdezi először a 

szociális bizottság véleményét.  

 

Bizottsági vélemények: 
 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Igen, a kérelmek beadásának határideje: 2019. 

december 2., és az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-a, az az összeg, ami alatt 

kapható a támogatás. A Bizottság 3 igennel javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság szintén 3 igennel, javasolja 

elfogadásra a testületnek, az elhangzott megállapításokkal együtt.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a Szociális célú tűzifa rendelet 

megalkotásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

13/2019. (IX.23.) önkormányzati rendeletet 
 

a szociális célú tűzifa juttatásról 

 

 

3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás, 

pályázatok kiírása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: Átadja a szót a szociális bizottság elnökének, hogy ismertesse az 

anyagot. 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Mint ismeretes A és B típusú felhívás került kiírásra. 

Az A típusú azoknak szól, akik már járnak egyetemre, a B típusú azoknak, akik még nem 

nyertek felsőoktatási intézménybe felvételt. 3 részből áll ez a pályázat, a települési 

önkormányzat által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzat által nyújtott támogatás és az 

EMMI által nyújtott támogatás. Minden évben voltak jelentkezők, idén is szeretnék, ha 

meghirdetésre kerülne.  

 

Bizottsági vélemények: 
 

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

elfogadásra a testületnek.  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 3-3 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Hozzászólás, javaslat? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

117/2019. (IX.16.) Kt. határozat 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójához.  

Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2019. október 2. 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Bursa Hungarica 

pályázati kiírások jóváhagyásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

118/2019. (IX.16.) Kt. határozat 

 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati 

kiírásokat jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2019. október 4.  

 

 

4. Támogatási kérelmek (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Két támogatási kérelem érkezett, az egyik a Medicopter 

Alapítvány, a másik pedig a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelme. 

Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kérdezi először a szociális bizottság 

véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 
 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság a Medicopter Alapítvány részére 50.000 

Ft támogatást javasol. A másik kérelmet pedig nem kívánja támogatni. 3-3 igennel egyhangúlag 

döntött így a bizottság.  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Hasonlóképpen a Gazdasági Bizottság 3-3 igennel, 

a Medicopter Alapítványnak 50.000 Ft támogatást javasol, a másik alapítványt pedig nem 

kívánja támogatni. 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a Medicopter Alapítvány 50.000 

Ft-os támogatásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

119/2019. (IX.16.) Kt. határozat 

 

Medicopter Alapítvány 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 Medicopter Alapítványt (Székhely: 1081 
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Budapest, Szilágyi u. 3.) (továbbiakban: Alapítvány) egyszeri 50.000 Ft-tal, azaz ötvenezer 

forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára.  

A támogatás célja: eszközök megvásárlásának támogatása 

A felhasználás határideje: 2020. december 31. 

Az Alapítvány a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

 

Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Alapítvánnyal, 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. október 31. 

- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint 

- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát 

követő testületi ülésen. 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a Segítő szívvel, jó szándékkal 

Közhasznú Alapítvány kérelmével kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtja, aki 

egyetért azzal, hogy ne támogassák a kérelmet, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

120/2019. (IX.16.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja a Segítő szívvel, jó 

szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelmét. 

 

 

5.  Beszámoló a Képviselő-testület által vállalt program teljesítéséről (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ezt az előterjesztést abban a szellemben készítette, hogy felírta, 

mit vállaltak, és aláírta, hogy mi valósult meg ebből. A végén képekből egy kis összeállítást is 

összerakott. Nagy utat tettek meg ebben az 5 évben. Nem menne bele a felsorolásba, a 

beszámolóba minden benne van, nem kampányfogásnak szánja a testületi ülést. A szabadtéri 

színpad hatalmas siker volt, a piac, a strandon a gyermekpancsoló, azt gondolja, büszkén 

zárhatják ezt a ciklust, és bízik abban is, hogy a következő ciklus is, legyen bármilyen 
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összetétele is a testületnek, ezeket az eredményeket hozni tudja. Mindkét bizottság tárgyalta a 

napirendet, kérdezi először a szociális bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 
 

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

testületnek.  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság is 3 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek a beszámolót.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Hozzászólás, javaslat? 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Szeretné azt a fejlődést és munkát bemutatni, amit 

a ciklus elején megfogalmaztak, hogy a gazdálkodásukat a megfontoltság és takarékosság fogja 

jellemezni. 4 év számait tudja biztosan mondani, mert a 2019. év még nincs befejezve. 576 

millió bevételről indultak, és 643 millióra teljesítették. Túl lépték a fél milliárd Ft-ot a 

bevételeknél, a kiadásoknál közel 400 millióval kezdték és 552 millióval zárták, és ebből, ami 

jelentős tétel, a 4 év alatt összesen több mint 567 millió Ft felújítást, beruházást hajtottak végre, 

ami éves átlagban 142 millió Ft-os beruházási összeg. A 4 év átlagában az év végi záró összegek 

átlagosan 152 millió volt, tehát mindig biztonságos tartalékkal mentek át a következő évre. 

Azokat a dolgokat, amiket terveztek sikerült megvalósítani, olyan dolgokat is, amelyek rég 

várattak magukra, és olyan dolgokat is, ami elvárás volt a lakosság részéről, gondol itt az utak 

felújítására. Azt gondolja, hogy a testület jó szándékkal állt ehhez a munkához, a költségvetés 

megtervezéséhez, ő maga is sok időt fordított arra, hogy év közben figyelje, hogyan alakulnak 

az elképzeléseik, a tervhez képest. Ezúttal szeretné megköszönni képviselő társainak, 

polgármester úrnak, a gazdasági bizottság tagjainak és nem utolsósorban a pénzügyi 

munkatársaknak a munkát. Azokat az ígéreteket, amit megtettek, tudták teljesíteni döntő 

többségében. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni a hozzászólást, átadja a szót alpolgármester úrnak.  

 

Török Péter alpolgármester: Ennek a testületnek az volt a legfőbb ereje, az elmúlt 5 évben, 

hogy közösen tudtak dolgozni, ebben a polgármester úrnak jelentős szerepe volt, mert 

megosztotta azokat az információkat, kivel-kivel, aki éppen aktuálisan érintett volt, abban a 

segítségnyújtásban, amit ő igényel, ez egy nagyon komoly különbség volt az előzőekhez képest. 

Természetesen nem az előző időszak negatív dolgait szeretné ezzel érinteni, hiszen minden 

testületben pozitívan állt hozzá mindenki ahhoz a munkához, ami a falu szolgálatát jelenti 

képviselői státuszban. Valahogy ebben a Képviselő-testületben a pénzügyi háttér megteremtése 

és az ahhoz tartozó napi szintű operativitás, az mindenféleképpen jellemzője volt ennek az 

időszaknak és nagyon sok értéket sikerült létrehozni. Szeretné megköszönni a polgármester 

úrnak és az itt ülő minden képviselőtársának, hogy ebben ki-ki a maga módján hozzá tudott 

járulni, ezzel előrébb jutott a település. Azt is lehet mondani nyilván, hogy az ember mindig 

utólag egy kicsit okosabb, vagy előre próbál lépni és utólag érti meg a dolgok lényegét, nyílván 

ebben a munkában is van ilyen tapasztalat, amely egyiküket sem elkeseríti, hanem inkább 

inspirálja arra, hogy mi az az irány, ami jó lehet, hiszen a tapasztalat beépítése a jelenbe, az 

mindig a jövőt fogja jelenteni. Ez az érték a legnagyobb, az elmondott gazdálkodás mellett, a 

pénzt olyan dolgokra igyekeztek felhasználni, amely a település egészét előrébb lendítette. 
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Megköszöni mindazoknak, akik ebben segítettek. Pozitívan értékeli és köszöni polgármester úr 

nagyon alaposan összefoglalt beszámolóját. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Azt gondolja, hogy ennél a napirendnél bármit is 

mondanának, öndicséretnek tűnne, összefoglalónak szánta a beszámolót. Jó csapat volt, jó volt 

együtt dolgozni, és kívánja, hogy a következő testületben is legalább ekkora békesség legyen, 

viták, nézetkülönbségek attól teszik színesebbé, hogy hozzá tartozik a munkánknak a 

különböző szemszögből való megközelítéséhez, de azt mondják, hogy ez viszi előre a fejlődést. 

Még egyszer köszöni mindenkinek. Átadja a szót Miklós Tamás képviselőnek.  

 

Miklós Tamás képviselő: 5 év munkája után van lehetőség arra, hogy folyamatokat 

elemezzünk. Ez már egy hosszabb időszak, és feltehetjük azt a kérdést, hogy mennyivel lett 

élhetőbb Révfülöp az elmúlt 5 év munkája révén. Az építésfejlesztési eredmények, azok 

láthatóak, piac, szabadtéri színpad, Káli úti járda, I. világháborús emlékmű vagy a 

gyermekpancsoló, jól látható fejlesztések. Örül annak, hogy a megvalósításukban aktívan részt 

vehetett. Ha a folyamatát nézzük elmondható, hogy szerencsés időszak volt az elmúlt 5 év. 

Egyrészt azért, mert a Kormány eltörölte az önkormányzati adósságot, így Révfülöp adósságát 

is, és gyakorlatilag a megtakarításokat 2013-tól Révfülöpre fordíthattuk, azt a több, mint 100 

millió Ft feletti adósságeltörlést, amit az évek során ki kellett volna fizetni. Soha ennyi pályázati 

támogatás nem jelent meg az elmúlt 5 évben, mint amennyi megjelent, vagyis lehetőség volt 

pénzszerzésre. Az is tendencia volt, hogy gyakorlatilag vita mentes Képviselő-testület 

gáncsoskodás nélkül támogatta a projektek megvalósítását, megbeszélték azokat a kérdéseket, 

amiket kellett. Tegyük hozzá, hogy jó idő volt, szerencsés turisztikai időszak volt, ami 

bevételeket hozott. Ezek pozitívumok voltak, és a Képviselő-testület munkáját segítette. De 

emellett 3 tendenciára hívná fel a figyelmet, ami erősen megjelent az elmúlt 5 évben:  

- Fejlesztéseink többségét önerőből valósítottuk meg, okos ember és jól működő önkormányzat 

az önerő mellé, állami támogatást vagy pályázati támogatást tesz mellé, ezt láthatjuk a 

dinamikusan fejlődő Ábrahámhegyen, vagy akár Balatonszepezden is, több energiát kell 

fordítani a jövőben a testületnek a pályázati pénzek, illetve a lobbi tevékenységre.  

– Szerény, akadozik a működés. Ha megnézzük a piacot, nem ekkorára gondoltunk, másfél két 

év után már jóval dinamikusabb szolgáltatás kellene. Vagy ha megnézzük a 71-esre kihajló 

fagyalokat vagy az utcákra kihajló növényzet állapotát, a település rendezettségében, a köztéri 

kukák lecserélésében, ilyen apró dolgokban még jelentős tennivalónk van. Ez nagyon könnyen 

javítható lenne a jövőben.  

– A harmadik a közösségépítés problematikája. Úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban 

megszűnt az információ áramlás és megosztottá vált a település, amit a népszavazás is mutat, 

ami szerinte információ hiányból fakad. Szűk kör értesül, illetve részesül a szimbolikus 

javakból, ez látható és erre oda kell figyelni a jövőben. Ha ezeken tudunk egy kicsit módosítani, 

javítani, úgy gondolja, hogy akkor a település még otthonosabbá és még élhetőbbé válik. 

Köszöni, hogy részt vehetett a testület munkájában, még ha ki is maradt néha bizonyos 

döntésekből, de azért eredményes testületi éveket hagytak maguk után.  

 

Kondor Géza polgármester: Azt gondolja, hogy Miklós Tamás a maga szintjén is sokat hozzá 

tett ehhez a ciklushoz. Az is nagy szerencse, hogy nem belőle ülnek itt négyen, hanem a többi 

képviselő is itt volt, azért mert egy-két döntésnél várhatták volna a sült galambot, a pályázati 

forrást, gondoljunk akár a Káli úti aszfaltozás megvalósítására. Úgy gondolja, hogy a politikai 

korrektség jegyében nem fényezte túl magukat, amennyire lehet megfelelő tisztelettel és 

szerénységgel próbálta ezt zárni. De azért, hogy ne tüske maradjon bennünk, van hová 

fejlődnünk, infrastruktúrát teremtettünk, beleértve piacot, egyebeket, településgazdálkodás 
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terén a gépesítéssel elértük azt, hogy feleannyi idő alatt megtisztítjuk a települést. Egy-két 

kopott kuka, kilógó faággal, ilyen beruházási félmilliárdos tételnél utolsó ülésen már az 

ünneprontás határát súrolnánk. Ugyanolyan ünneprontás lenne, mint mondjuk, a Helyi Értéktár 

Bizottság egyéb sikereit megpróbálnánk ecsetelni, ami tudja, hogy nem Miklós Tamás bűne, 

azon is van mit szépíteni, mint a piacon. Pozitív gondolattal zárjuk a dolgot, nincs olyan szekér, 

amelyre nem lehetne tenni még egy villával, és nincs olyan feladat, amit nem lehetne még 

nagyobb hatékonysággal, még nagyobb egyetértéssel csinálni, hogy eredményesebb legyen. Ez 

az, amiben kölcsönösen elismerve egymás tevékenységét le tudjuk zárni ezt a napirendet. 

Köszöni még egyszer mindenkinek. Ez egy szimbolikus szavazás, ha elfogadják, ha nem, ezt 

hajtották végre. Kéri, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

121/2019. (IX.16.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület által vállalt 

program teljesítéséről szóló beszámolóval egyetért, és elfogadja azt. 

 

 
6. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Erről minden évben dönteniük kell. Az a szerencse ért minket, 

hogy nem kell rendkívüli ülést tartanunk emiatt, mert a bizottsági ülés, és a mostani testületi 

ülés között az anyag megérkezett a Kormányhivataltól, és a hivatal össze is tudta állítani az 

előterjesztést. Véleményeznünk kell az iskolai körzethatárokat. Bizottságok tehát ezt nem 

tárgyalták, változás az előző évekhez képest nem következett be. Gyakorlatilag egy formális 

döntést kell hoznunk, hogy ezzel egyetértünk. Van-e kérdés, észrevétel? 

 

Slemmer József János képviselő: Nem fényezni akarja az iskolát, mivel napi kapcsolatban 

van velük és sokat van ott, úgy érzi, hogy a körzethatáron kívülről jóval több diák jár ebbe az 

iskolába, mint ebből a körzethatárból másik iskolába elmenő diákok. Tehát ez minősíti az 

iskolát is. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Amennyiben nincs más kérdés, észrevétel, szavazásra 

bocsátja, aki egyetért az iskolai körzethatárokkal, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

122/2019. (IX.16.) Kt. határozat 

 

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által elkészített a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi 

véleménye alakult ki: 
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Azzal egyetért. 

 

Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település 

jegyzőjének nyilvántartásában Révfülöpön lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala részére küldje meg. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2019. október 31. 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendek bezárásánál tartanak. Van-e valakinek bejelentenie 

valója? 

 

Miklós Tamás képviselő: Elhangzott a lejárt határidejű jelentéssel kapcsolatos kérdésére, hogy 

a többi képviselő megkérdezésre került, ő pedig nem. Úgy gondolja, hogy mindenki a maga 

nevében nyilatkozhat, bármit, akár a polgármester is megjelentethet véleményét tartalmazó 

röplapokat, írásokat. Az önkormányzathoz, mint képviselő Miklós Tamás is hozzátartozik, 

mivel nem vehetett részt ebbe a döntéshozatalba, és a neve nélkül, felhatalmazása nélkül jelent 

meg egy olyan önkormányzati vélemény, ami nem a kikötőről szól, hanem arról, hogy amit ők 

egyhangúlag, meghoztak döntésként, hogy a szavazók, illetve a kezdeményezők száma alapján 

az önkormányzat kiírta a népszavazást. És azzal ellentétes döntésben nem kérdezik meg és erről 

röplap jelenik meg, ebben nem vehetett részt, képviselői jogait nem gyakorolhatta, ezért 

panasszal él az önkormányzat felé, úgy tudja, hogy utolsó ülésen ennek nincs semmi 

konzekvenciája, de ilyet nem lehet csinálni, ez az önkormányzatiság megcsúfolása. Ez 

rendkívül helytelen lenne a jövőben. Még egy panasszal élne. Elhangzott a Révfülöpi Értéktár 

említése, megküldte két alkalommal is az önkormányzatnak, hogy a honlapra kerüljön fel, ott 

van a saját honlapján is, az értéktár felhívás, letöltető adatlapok, az elfogadott határozataink, és 

a bemutató felületek. Lehet, hogy rajta van a honlapon, de nem feltűnő helyen.  

 

Kondor Géza polgármester: Tudomásul vette mindkét álláspontját. Nyilvánvaló, hogy ebben 

a témakörben Miklós Tamás volt az egyetlen, aki nem közösen gondolkodott velük. A Helyi 

Értéktár helyszínét, a Honismereti Múzeumot több alaklommal is inkább kampány célra 

használta. Ebbe a témába, amikor tulajdonképpen egy önkormányzati érdeket próbál tovább 

vinni, aminek előkészítéséről ciklus program rendelkezik, a közösen egyhangúlag elfogadott, 

ciklus programukat vette alapul. Amit megjegyezné, még az is elfogadott, aki a népszavazást 

kezdeményezte. Ennek a menedzselésére, azzal, hogy azt a képviselők elfogadták, ő azt 

gondolja ezzel fel volt hatalmazva. Egyébként, aki ezzel nem értett egyet az a HVB-nél, volt, 

aki ennél magasabb szinten jelezte, és tulajdonképpen az ő álláspontját vették figyelembe. De 

el kell azon gondolkodni, hogy ha hasonló helyzet lesz, reméli, hogy hasonló helyzettel többet 

nem kerül az önkormányzat ilyen méltatlan helyzetbe, akkor ezeket nyilván figyelembe kell 

venni és akkor körültekintéssel kell akkor ezeket intézni. Szerinte mindenki számára tanulságos 

a dolog. Az gondolja, hogy ez a második olyan esemény volt Révfülöpön, aminek nem kell 

büszkének lenni, nagyjából felért azzal az eseménnyel, amikor a Kővágóörsi Közös Hivatalnak 

a kezei közé csatolták őket, azok se a büszke pillanatok közé kerültek. Az elmúlt héten, a közös 

testületi ülésen kiderültek olyan dolgok, amikor két településnél is tulajdonképpen két ilyen 

minimális gesztuson múlott az, hogy Kővágóörsi Közös Hivatal helyett lesz, Kővágóörsi Közös 
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Hivatal és Révfülöpi Közös Hivatal is. Azt gondolja, ne mutogassunk a múltba. Ő az első 

polgármester, aki 2013. február 20-a óta soha nem hátra nézegetett. Azt gondolja, hogy amikor 

egy több oldalas sikertörténetet kellett összeállítani, hogy kiértékeljék a tevékenységüket, akkor 

ez egy kicsit méltatlan, hogy sebeket ejtsenek egymáson az utolsó mondatokban. A jövőben az 

együttműködési formán mindkét oldalon tudnak egy picit csiszolni, természetesen akkor, ha 

lehetőség lesz együtt dolgozni. Nyilvánvaló dolog, hogy a 20 képviselő jelölt, és a 3 

polgármester jelölt közül bármit dobhat a gép. Kampányidőszakban vagyunk, ezért is jelezte 

azt, hogy szerette volna, ha ezen az ülésen nem megyünk el abba az irányba, hogy egymáshoz 

vágunk különböző negatív dolgokat. Elhiszi azt, hogy aki nem a lelkes rajongója, annak nem 

esik jól olvasni 4 oldal sikertörténetét, mert ahhoz már kell némi fantázia, hogy azt mondjuk, 

hogy Révfülöpön nem történik semmi. Nagyon jól esik az, hogy nagyobb városoknál, 

tehetősebb településeknél azt mondják, hogy bárcsak ők is megengedhetnék maguknak, azt, 

amit mi. Még egyszer azt mondja, beleértve Miklós Tamást is, hogy köszöni mindenkinek, és 

ezzel a 2019. nyilvános ülés időszakot 16:40 órakor lezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné dr. Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 


