
Jegyzőkönyv

Készült:  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2022.augusztus  25-én
(csütörtökön) 14:30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Török Péter alpolgármester
Miklós Tamás képviselő
Slemmer József János képviselő 
Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő
Zsifkovics Szilvia képviselő (6 fő)

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző; Szakál Norbert műszaki
ügyintéző,  Bogdán  József  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  tagja,
Domina Balázs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja.

Jegyzőkönyvvezető: Szecsődi Barbara

Kondor  Géza  polgármester: Nagy  tisztelettel  köszönt  mindenkit  a  Képviselő-testület
rendkívüli, nyilvános ülésén. Bizottsági ülésen már átbeszélték a napirendeket, most testületi
szinten is erősítsék meg a döntésüket. Napirendi pontokat ismerteti, kéri, fogadják el azt.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül elfogadja, a napirendi pontokat.  

Napirend
1.)  A Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2022.  évi  költségvetésének 2.
számú módosítása, tájékoztatási kötelezettség 
Előterjesztő: Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
                                   Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság

2.)  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének,  a
gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjáról  szóló  önkormányzati  rendelet
módosítása 
Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
                                   Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság

3.)  A  kiadások  készpénzben  történő  teljesítésének  eseteiről  szóló  rendelet
elfogadása       
 Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
                                   Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság



4.) Önkormányzati tulajdonú lakás bérletére érkezett kérelem elbírálása
Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
                                   Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2022.  évi  költségvetésének  2.  számú  
módosítása, tájékoztatási kötelezettség     
Előterjesztő: Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

Kondor  Géza  polgármester:  Van-e  valakinek  kérdése?  Bizottságokat  kéri,  ismertessék  a
napirenddel kapcsolatos döntésüket.

Bizottsági vélemények: 

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke: Bizottságuk  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a
költségvetés módosítását, illetve külön a tájékoztatási kötelezettségről szóló beszámolót is. 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen, a szociális bizottságot kérdezi. 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke:  A szociális bizottság egyhangúlag, 3
igennel  elfogadásra  javasolja  mind a tájékoztatási  kötelezettséget,  mind pedig  a  költségvetés
módosítását.

Kondor Géza polgármester: Köszöni  szépen mindenkinek.  Kérdezi,  van  e  valakinek újabb
észrevétele. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor  Géza  polgármester:  Ha  nincs,  a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
2022.éviköltségvetés  módosításának  elfogadását  javasolja  testületi  szinten  is.  Kéri,  hogy
kézfeltartással jelezze mindenki, hogy elfogadják-e. 

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
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RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

98/2022 (VIII.25) HATÁROZATA

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés második módosításának
elfogadásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi
költségvetésének második módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal az alábbiak szerint
elfogadja.

1.  A Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2022.  évi  költségvetésének  elfogadásáról
szóló határozat I-III. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

I. A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi fő összegét 165 294 918 forintban, a 
kiadási fő összegét 165 294 918 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások 123 770 415 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 16 956 143 Ft
c) dologi kiadások 21 364 045 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 2 500 000 Ft
f) beruházások 704 315 Ft
g) felújítások 0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 0 Ft

III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft
b) működési célú támogatások 12 587 467 Ft
c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) közhatalmi bevételek 0 Ft
e) működési bevételek 102 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
i) finanszírozási bevételek 152 707 349 Ft

2. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról 
szóló határozat mellékletei helyébe a jelen határozat mellékletei lépnek.

Kondor  Géza  polgármester:  Kéri  a  testületet,  kézfeltartással  fogadják  el  a  tájékoztatási
kötelezettségről szóló határozatot is. 
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Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

99/2022. (VIII.25.) HATÁROZATA
Tájékoztatási kötelezettségről

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kővágóörsi  Közös
Önkormányzati  Hivatal  2022.  évi  költségvetése  módosításához  kapcsolódó,  az
államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja. 

2. Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének,  a  gyermekétkeztetés  
intézményi térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester

Kondor  Géza  polgármester: Rendelet  módosítása  a  megnövekedett  árak  miatt  aktuális.  A
továbbiakban a Gazdasági Bizottság elnökét kérdezi a tárgyalt napirendi pont kapcsán. 

Bizottsági vélemények: 

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke: Szintén  bizottságuk  egyhangúlag  elfogadásra
javasolja a rendelet módosítását.

Kondor  Géza,  polgármester:  Köszöni  elnök  úrnak  az  ismertetőt.  A  szociális  bizottsághoz
fordul, hogy miként döntöttek.  

Ujváriné  dr.  Handó  Melinda  képviselő,  OSZKB  elnöke: 3  igen  szavazattal  elfogadásra
javasolják a rendelet módosítását.

Kondor  Géza  polgármester:  Köszöni  elnök  asszonynak.  Kérdezi,  van-e  további  kérdés,
észrevétel a rendelettel kapcsolatban. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kondor  Géza  polgármester:  Ha  nincs,  akkor  kéri,  kézfeltartással  fogadják  el  a  rendelet
módosítását.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022 (VIII.27.)
önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati
rendelete módosításáról
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3. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Polgármester

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. Ellenőrzés kapcsán merült fel ez a
hiányosság, ezt most pótolták. Kéri a gazdasági bizottságot, hogy ismertesse döntésüket.  

Bizottsági vélemények: 

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke: A  gazdasági  bizottság  vita  nélkül,  egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendelet elfogadását. 

Kondor  Géza  polgármester: Köszöni  az  elnök  úrnak,  kéri  az  elnök  asszonyt  álláspontjuk
ismertetésére. 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke:  A szociális  bizottság is tárgyalta,
bizottságuk 3 igennel, egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet elfogadását. 

Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel van? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kondor Géza polgármester: Ha nincs, akkor javasolja a rendelet elfogadását. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2022. (VIII.27.) RENDELETE

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

4. Önkormányzati tulajdonú lakás bérletére érkezett kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Polgármester

Kondor Géza polgármester: Önkormányzati bérlakás kiadásáról döntenek, szeptember elsejétől
kérvényezte a pedagógus. Kéri a szociális bizottság elnökét, ismertesse a döntésüket.

Bizottsági vélemények: 

Ujváriné  dr.  Handó  Melinda  képviselő,  OSZKB  elnöke:  A  szociális  bizottság  tárgyalta,
kérdéseiket  feltették,  amelyekre  egyértelműen  választ  is  kaptak.  Bizottságuk  egyhangúlag
elfogadásra javasolja a gazdasági bizottság által feltett javaslattal.

Kondor  Géza  polgármester: Köszöni  elnök  asszonynak.  A  gazdasági  bizottság  döntését
kérdezi.  

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A gazdasági bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag
elfogadásra javasolja a bizottsági ülésen elhangzott pontosítással.
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Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester: Ha nincs, kéri kézfeltartással fogadják el a javaslatot a gazdasági
bizottság által javasoltak szerint. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

                                                     100/2022. (VIII.25.) HATÁROZATA

Önkormányzati lakás bérbeadásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  dönt  a  tulajdonában  lévő
Révfülöpi Általános Iskola épületében lévő másfél szobás, 51 m2 alapterületű összkomfortos
lakás Köröskényi Adrienn, közalkalmazotti jogviszonyban levő, főállású pedagógus részére
történő bérbeadásáról az alábbi feltételekkel.
A  bérlet  időtartama:  2022.  szeptember  1-től  –  addig,  amíg  bérlő  a  Révfülöpi  Általános
Iskolában főállású pedagógusként dolgozik.  
A bérleti díj mértéke: havonta bruttó 30. 000 Ft/hó + rezsi, azaz harmincezer forint/hó + rezsi.
Bérlő a bérleti díjat, valamint a használat során felmerült közüzemi díjakat az Önkormányzat
által kiállított számla alapján, minden hónap 10.-ig fizeti meg.
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2022. szeptember 1. 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen mindenkinek a részvételt a mai testületi ülésen.
A testületi ülést 14:33 órakor bezárja.

K. m. f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző
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	4.) Önkormányzati tulajdonú lakás bérletére érkezett kérelem elbírálása

