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Szám: 1/3/14/2010. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 11-én 

(hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. 

(A képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért a jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv) 

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Eitner József, Gángó István, Kálomista Gábor, 

Kondor Géza, Török Péter, Varga Béláné képviselő-testületi tagok. 

 

A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Páhi Magdolna Választási 

Bizottság Elnöke, Horváth Tiborné, Ihász Imréné, Kardos Márta Választási Bizottság tagjai. 

Polgármesteri Hivatal dolgozói, intézményvezetők, civil szervezetek képviselői. 

 

A lakosság részéről: kb.10 fő 

(Az ülésről helyszíni közvetítést ad a Villa Filip Televízió.) 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: köszönti a 2010. október 3-án 

megválasztott polgármester urat, a képviselőket, a meghívott vendégeket és az alakuló ülést 

televízión keresztül figyelemmel kísérő lakosságot. 

 

Kéri, hogy hallgassák meg a Himnuszt. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: megállapítja, hogy a képviselő-testület 

alakuló ülése határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselőből 6 fő, továbbá a 

polgármester jelen van. 

Az alakuló ülést megnyitja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Varga Béláné képviselő asszonyt és Kondor Géza 

képviselő urat. A javaslatot vita nélkül szavazásra teszi fel. 

 

A képviselő-testület Varga Béláné képviselő asszonyt és Kondor Géza képviselő urat 

jegyzőkönyv hitelesítőül - 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül - kijelölte. 

 

Előterjeszti a napirendi javaslatot. Megkérdezi van-e más javaslat? 

 

Miklós Tamás polgármester: napirendi javaslata, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a 

Kolontár és Devecser településeket ért vörösiszap-katasztrófa károsultjainak nyújtandó anyagi 

támogatással kapcsolatos napirendet.  
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Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: szavazásra bocsátja, aki egyetért fenti 

napirendi pont megtárgyalásával - kézfeltartással szavazzon. 

 

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

nélkül egyetért a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak nyújtandó anyagi támogatással 

kapcsolatos napirendi pont megtárgyalásával. 

 

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

nélkül elfogadja  a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint: 

 

N a p i r e n d 

 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, a 

     megbízólevelek átadása. 

     Előadó: Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása. 

3.) A polgármester eskütétele, esküokmányok átadása. 

4.) Polgármesteri program ismertetése. 

5.) A polgármester illetményének megállapítása. 

6.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása. 

7.)Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 

8.) Ideiglenes bizottság tagjainak megválasztása. 

9.) Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével kapcsolatos feladatok 

     meghatározása. 

10.) Felhatalmazás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára. 

11.) Vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére anyagi támogatása biztosítása. 

 

1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről, a 

megbízólevelek átadása. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: felkéri Páhi Magdolnát a Választási 

Bizottság Elnökét, hogy ismertesse tájékoztatóját a választás eredményéről, majd adja át a 

megválasztottaknak a megbízóleveleket. 

 

Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke: ismerteti a 2010. október 3-i önkormányzati 

képviselők és polgármester választás eredményét. 

Átadja a megbízóleveleket. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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78/2010. (X.11.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási 

Bizottság Elnökének a választás eredményéről szóló tájékoztatóját tudomásul 

veszi. 

 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: elmondja, az önkormányzati 

képviselőknek a megbízólevél átvételét követően esküt kell tenni. Felkéri a megválasztott 

képviselőket, hogy szíveskedjenek az esküt letenni. 

Felkéri Páhi Magdolnát a Választási Bizottság Elnökét az eskü kivételére, az esküokmányok 

aláíratására és átadására. 

 

Eitner József, Gángó István, Kálomista Gábor, Kondor Géza, Török Péter, Varga Béláné 

önkormányzati képviselő az esküt leteszi, az esküokmányokat aláírják és átveszik.  

 

3.) A polgármester eskütétele, esküokmányok átadása. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: felkéri polgármester urat, hogy a 

képviselő-testület előtt szíveskedjen az esküt letenni. Felkéri Páhi Magdolnát a Választási 

Bizottság Elnökét az eskü kivételére, az esküokmány aláíratására és átadására. 

 

Miklós Tamás polgármester az esküt leteszi, az esküokmányt aláírja és átveszi.  

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 

Képviselő Asszony, Tisztelt Képviselő Urak! A választópolgároktól bizalmat kaptak, melyért 

nagy felelősséggel tartoznak. A megtisztelő feladat ellátáshoz nagyon jó erőt és egészséget 

kíván. 

 

4.) Polgármesteri program ismertetése. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: felkéri Miklós Tamás polgármester urat 

programjának ismertetésére. 

 

Miklós Tamás polgármester: gratulál minden képviselőnek megválasztásához. Köszönti a 

megjelenteket, a televízió előtt ülő révfülöpi polgárokat, a helyi civil szervezetek képviselőit, 

képviselő asszonyt, képviselő urakat, jegyző asszonyt, valamint a polgármesteri hivatal 

munkatársait. Révfülöp nagyközség választópolgárai a település fejlődése érdekében 
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előrelátóan a változásra szavaztak négy esztendővel ezelőtt, most a 2010-es önkormányzati 

választáson pedig a megkezdett munka folytatására. A folytatásra, talán minden eddiginél 

nagyobb választási kampányban a négy évvel ezelőtti szavazatokat közel százzal megnövelve, 

közel 43%-os támogatással választották független polgármesterré. Köszöni a megtisztelő 

bizalmat, ezt a munkájával szeretném meghálálni. A településen példaértékű választási 

időszakon vannak túl köszönhetően a jelölteknek és a választóknak egyaránt. Minden jelölt 

kampányában a település érdekeit tartotta szem előtt és ez a fajta mentalitás és gondolkodás, 

úgy gondolja megfelelő alap lehet a követő időszak képviselőtestületének a munkájának is. 

Mielőtt a jövőről, az előttük álló feladatokról és célkitűzésekről szólna, felidézi a négy évvel 

ezelőtti 2006. október 13-i alakuló ülésen elmondott polgármesteri szavait: „nehéz idők 

köszöntöttek ránk. Azt látjuk, hogy a központi kormányzat felelőtlen gazdaságpolitikájának 

következtében a már bevezetett és a későbbiekben bevezetendő megszorító intézkedések 

egyaránt érinteni fogják a település lakóinak egyéni életét, valamint a közösségi intézmények, 

és szolgáltatások, vagyis az önkormányzat működőképességét. A kormányzati kiigazítások 

negatív hatásait csak az eddigieknél nagyobb odafigyeléssel, türelemmel és szolidáris 

hozzáállással tudják enyhíteni.” Ezt mondta akkor, sajnos igaza lett. A nehézségek ellenére 

önkormányzati szinten sikerült munkájukkal és döntéseikkel pénzügyi stabilitást teremteni, 

önkormányzati munkahelyeket megőrizni, sőt növelni az elmúlt években. Munkanélküliek 

közcélú foglalkoztatását felfuttatni, mellesleg tervezni, pályázni, nyerni, a mostani és a 

következő időszak fejlesztéseit előkészíteni, megalapozni. Hogyan lesz ezután? Nézzenek 

előre a jövőbe. Meglátása szerint az önkormányzat és a közigazgatás működésében is alapvető 

változások jönnek. Az államigazgatás és polgárok igényeit, ügyeit hatékonyabban, 

gyorsabban kiszolgálni tudó, korunk szervezési és technikai ismereteit és eszközeit használni 

tudó, új szemléletű önkormányzatok kialakítása sok feszültséggel fog járni. Az oktatás és az 

egészségügyi rendszer állami finanszírozásának átalakítása elkerülhetetlen. Jelenleg az 

összeomlás szélén van. A gazdaság, a turisztika, vidékfejlesztés, környezetvédelem mind-

mind küszködik. Ezekről sokat hallanak általában, de mit is szeretne az egyszerű ember? Azt, 

hogy lakóhelyén munkája legyen, tisztességesen megfizetett munkája, gyermekét a helyi 

óvodába elvihesse, általános iskolában versenyképes tudást kapjon és nevelést kapjon a 

gyermeke, ha beteg minőségi orvosi ellátást tudjon a településen igénybe venni, érdekes és 

színvonalas kulturális, sport és szabadidős rendezvényeken vehessen részt, hogy életnívóját, 

biztonságát, jövedelmét emelni tudja, nyugdíjas éveit tartalmasan és biztonságosan élhesse 

Révfülöpön és még sorolhatná tovább. Abban, hogy ez így legyen, az önkormányzat sokat tud 

tenni, természetesen az egyén akarása és a munkája révén. Minden ember saját sorsának 

kovácsa. Egyéni akarás, szándék és erőfeszítés nélkül nem javul élethelyzetük és sorsuk sem. 

Továbbgondolva minden önkormányzat is a saját sorsának kovácsa. Hiszen az önkormányzat 

is hozhat jó és rossz döntéseket, eladósodhat vagy éppen gazdagodhat, stagnálhat, vagy éppen 

fejlődhet. Az igazán jó önkormányzás, véleménye szerint, a jogszabályok által meghatározott 

keretben és módon a polgárok egyéni sorsának, helyzetének pozitív alakulását igyekszik 

elősegíteni. Mindez előrelátó döntésein és tevékeny munkáján múlik, amelyre Önök, mint a 

település választópolgárai szavazataikkal felhatalmazást adtak. Polgármesterként minden 
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jelenlegi nehézség és probléma ellenére rendkívül bizakodó. Kisebb képviselő-testülettel, új 

képviselőkkel frissülve, úgy véli, eredményesen tudják közös céljaikat megvalósítani. 

Korábbi ünnepi beszédeiben és képviselő-testületi üléseken és gyakran mondta, hogy 

magukra vannak utalva. Nem az államra, másokra, csodára kell várni, hanem nekik kell 

okosan és előrelátóan tenniük és dönteniük. Bizakodó, mert ez előttük álló közös célok és 

feladatok meghatározását, megvalósítását, közösségi és képviselő-testületi összefogással, 

Révfülöpért érzett felelősséggel megvalósíthatónak tartja. Bizakodó azért is, mert reális 

módon tudtak tervezni eddig is. Az ígéretek 90-95 %-át a képviselők többségének támogatása 

révén sikerült megvalósítani. Úgy gondolja arra választották meg a képviselőket és a 

polgármestert,  hogy tegyenek, a reális és előrelátó tervezést és annak megvalósítását véghez 

vigyék.  

Tisztelt Képviselők! 

Az önkormányzat gazdasági programja vagy ismertebb nevén ciklusprogramja a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény rendelkezése szerint legalább négy esztendőre szóló 

program. Stratégiai fontosságú dokumentum, az önkormányzat, a település élete és fejlődése 

szempontjából. Ezt a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogja 

közösen megalkotni és elfogadni. A megválasztott polgármester programja mintegy alapját 

képezi az önkormányzat közösen összeállított és elfogadott gazdasági programjának. Erre 

törekedve vázolja fel polgármesteri programja téziseit és konkrét célkitűzéseit. 

 

Ismerteti polgármesteri programját. 

(A program vázlata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Tisztelt Révfülöpi Polgárokat! Tisztelt Képviselő-testület! 

Eddig is sokat dolgoztak, nagyon sok pont ismerős lehet az Önök számára. A település 

végleges gazdasági programjának elkészítésére, a polgármesteri program részletes 

egyeztetésére és a kötelezően önkormányzati törvény által előírt kötelező és önként vállalt 

feladatok képviselők általi átgondolására, kiegészítésére és elfogadására a közeljövőben fog 

az Önök részvételével sor kerülni. E folyamatban kiemelten számít a képviselők és a civil 

szervezetek javaslataira, végrehajtásában pedig minden eddigi munkatársára.  Hangsúlyozza, 

hogy a polgármesteri program felsorolt konkrét célkitűzések megvalósítását, a tervezett 

kormányintézkedések függvényében, lehetőségeik függvényében átgondolni és rangsorolni is 

kell.  Van, ami pénz kérdése, van, ami szemlélet kérdése. Az utóbbihoz tartozik a nyilvános, 

tisztességes, békés politizálás, a település egész érdekének az egyéni érdekek elé helyezése, a 

becsületes és gondos gazdálkodás, a köztulajdon védelme, a rend, tisztaság minden területen. 

Kéri, hogy támogassák a mindennapi munkájában is, várja javaslataikat. Kéri a révfülöpi 

polgárok, üdülőtulajdonosok és a Tisztelt Képviselők segítő támogatását, polgármesteri 

programjának tudomásul vételét.  

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: megkérdezi az elhangzottakkal 

kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? 
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Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a polgármesteri programot, kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

79/2010. (X.11.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010-2014 évre szóló 

polgármesteri programot tudomásul veszi. 

 

5.) A polgármester illetményének megállapítása. 

 

Miklós Tamás polgármester: bejelenti e napirendi pontnál személyes érintettségét, a 

döntéshozatalból kéri kizárását. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: megkérdezi a képviselő-testületet, hogy 

Miklós Tamás polgármester kezdeményezésére a döntéshozatalból kizárásra kerüljön-e? 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül, Miklós 

Tamás polgármestert e napirend döntéshozatalából kizárja. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: ismerteti, hogy a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvényben foglaltak szerint a 

polgármester illetményét az önkormányzat által megállapított illetményalap és a lakosságszám 

alapján (1000-2999 lakosú település esetén) meghatározott 8,5 – 11,0 szorzószám 

szorzataként, összegszerűen kell megállapítani. A polgármester, alpolgármester illetménye, 

tiszteletdíja megállapítása során a helyi képviselő-testület által megállapított illetményalapot 

kell alkalmazni, melynek összege 39.200.- Ft. 

Javasolja, hogy Miklós Tamás polgármester illetményét a képviselő-testület 2010. év október 

hó 3 naptól kezdődően 10,0-es szorzószámmal, összesen bruttó 392.000. –Ft-ban állapítsa 

meg. A polgármester kérte, hogy részére a képviselő-testület költségeinek fedezésére 

költségátalányt állapítson meg. A költségátalány mértéke a hivatkozott jogszabály alapján a 

polgármester illetménye 20-30 %-ának megfelelő összeg. 

Javasolja, hogy a polgármester költségátalányát az imént javasolt illetmény 25 %-ának 

megfelelő összegben összesen 98.000.- Ft-ban állapítsa meg a Tisztelt Képviselő-testület. 

Megkérdezi, kinek van kérdése, véleménye? 

 

Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: megköszöni a választópolgároknak, hogy 

megtisztelték bizalmukkal és a képviselő-testület munkájában az elkövetkezendő négy évben 
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részt vehet. Kérdése, ez változás-e az előző ciklusban kapott fizetéshez képest, tehát 

fizetésemelés, vagy helybenhagyás? 

 

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, a polgármester úr eddigi illetménye 9,5-es 

szorzóval került megállapításra, tehát a javaslat egy öttized pontos emelkedést tartalmaz. 

 

Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: úgy gondolja, a számok makacs dolgok és ez a 

választás nem azt mutatta, hogy a falu egyöntetűen elégedett a polgármester munkájával. Ha 

jól tudja 369-en nem szavaztak rá, ez azt jelenti, hogy ez a munka, ez a lendület a többségnek 

nem tetszik. Úgy gondolja, a fizetés megemelése jelen pillanatban nem indokolt. 

 

(Miklós Tamás polgármester a szavazásban nem vesz részt.) 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, 

hogy Miklós Tamás polgármester havi illetménye bruttó 392.000.- Ft-ban, költségátalánya 

pedig illetménye 25%-ának megfelelő összegben 98.000.- Ft-ban kerüljön megállapításra, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal meghozza 

az alábbi határozatot: 

 

80/2010. (X.11.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Miklós Tamás 

polgármester részére a javasolt 392.000 Ft-os illetményemelést és a 98.000 Ft-os 

költségátalányát nem fogadta el, 10,0-es szorzószámú br. 392.000 Ft illetményt és 

a br. 98.000.- Ft költségátalányát nem állapítja meg.  

 

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, a polgármesteri tisztségről szóló törvény 

kimondja, hogy a megválasztott új polgármesternek nem lehet kevesebb az illetménye, mint a 

korábbi polgármesternek. Mivel az alakuló ülésen meg kell állapítania a polgármester 

illetményét, a képviselő-testület összegszerűen állapítsa meg a polgármester illetményét a 

korábbi 9,5-es szorzószámmal 372.400 Ft összegben, a költségátalányát 93.100.- Ft 

összegben. Ez volt a korábbi illetménye, ez négy éve nem változott.  

 

(Miklós Tamás polgármester a szavazásban nem vesz részt.) 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, 

hogy Miklós Tamás polgármester havi illetménye 9,5 szorzószámmal bruttó 372.400.- Ft, 

költségátalánya pedig illetménye 25%-ának megfelelő összegben 93.100.- Ft-ban kerüljön 

megállapításra, kézfeltartással szavazzon. 
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

81/2010. (X.11.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Miklós Tamás 

polgármester illetményét 2010. október 3-tól bruttó 372.400.- Ft-ban, 

költségátalányát illetménye 25 %-ában, 93.100.- Ft-ban állapítja meg. 

 

6.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: felkéri Miklós Tamás polgármester urat 

tegyen javaslatot az alpolgármester személyére. 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az önkormányzati törvény a polgármester jogkörébe 

utalja, hogy javaslatot tegyen az alpolgármester-jelölt személyére, akiről a képviselő-testület 

titkos szavazással fog dönteni. Nehéz a választás, mivel szinte mindegyik képviselő érdemes 

lenne ennek a posztnak a betöltésére. Képviselőkkel történt egyeztetések és mérlegelés után 

Révfülöp nagyközség alpolgármesterének Török Péter képviselő urat javasolja.  

Török Péter közéleti tevékenységét és munkáját sokan ismerik. Tözsgyökeres révfülöpi család 

tagja, háromgyermekes révfülöpi lakos. 45 éves vasútbiztonsági területen regionális vezető a 

Magyar Államvasutak Zrt-nél. Széleskörű kapcsolatrendszerrel, megfontolt és jó 

kommunikációs képességekkel rendelkezik. A révfülöpi vízi sport, vitorlásélet kiemelkedő 

szereplője, a révfülöpi Vízi Sportegyesület alapítója, a RIVE létrehozója és ma is vezetője. 

Munkaidején túl, több mint egy évtizede eredményesen foglalkozik a fiatalok vitorlázás 

oktatásával, nevelésével, versenyeztetéssel. Jelenleg is a Magyari Vitorlás Szövetség optimist 

hajóosztály szakvezetője, a válogatott edzője. Több helyi, európai bajnoki érmes vitorlázó 

edzője. 12 éve képviselő, 4 éve alpolgármester, több bizottság munkájában is részt vett az 

elmúlt években. Képviselői munkájára, települési elismerését, személyének elfogadottságát 

jelzi, hogy a legmagasabb 300 feletti szavazattal választották immár negyedszer 

önkormányzati képviselővé. Alpolgármesteri munkájában a következő fő feladatokkal kívánja 

megbízni. Három ilyen nagyobb terület van. Az első pragmatikus a településüzemeltetési 

feladatok tervezése, ellenőrzése, ezen belül konkrétan nevesítve, településüzemeltetési 

munkafeladatok felülvizsgálata, ezeknek részletes meghatározása. Tervszerű éves, havi 

karbantartási terv készítése, munkakörökre bontva. Közterületek, önkormányzati ingatlanok 

állapotellenőrzése. Második nagyobb terület: stratégiai feladatok, konkrétan, önkormányzati 

fejlesztési és stratégiai tervek előkészítése. Belterületi önkormányzati ingatlanok, építési 

telkek ésszerű hasznosítási tervének kidolgozása, a Jancsi utcai nadrágszíj telkek bonyolult 

rendezési ügyének szorgalmazása, tulajdonosi konszenzus előmozdítása, ifjúsági vízi 

vitorlázó központ koncepció elkészítése, működési és szakmai terv előkészítése. Harmadik 

terület a külkapcsolatok: nemzetközi vízi sportkapcsolatok révén Révfülöp turisztikai 
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marketingjének külföldön történő erősítése, szakmai, civil életi és testvér-települési 

kapcsolatok fejlesztése. Mindezek alapján kéri a képviselőket, hogy támogassák Török Péter 

úr alpolgármesterré választását.  

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: megkérdezi, alpolgármester-jelölt urat, 

hogy kéri-e a zárt ülés tartását, vagy nyílt ülésen tárgyalják a megválasztását. 

 

Török Péter alpolgármester-jelölt: nem kéri a zárt ülés tartását. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: elmondja, a titkos szavazás 

lebonyolítására a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló bizottságot kell 

létrehozni, melynek elnökéül javasolja Eitner Józsefet, tagjául pedig Varga Béláné 

képviselőket. 

 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a Szavazatszámláló Bizottság tagjaival kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

82/2010. (X.11.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

választás titkos szavazásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság 

elnökéül Eitner József képviselő urat, tagjául Varga Béláné képviselő asszonyt 

kijelölte. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: felkéri Eitner Józsefet a szavazatszámláló 

bizottság elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás módját. A titkos szavazás lebonyolítására 

szünetet rendel el. 

 

Eitner József Szavazatszámláló Bizottság elnöke: ismerteti a titkos szavazás módját. 

 

(Titkos szavazás lebonyolítása) 

 

Eitner József Szavazatszámláló Bizottság Elnöke: ismerteti az alpolgármester választás 

eredményét. Az urnában 2 igen és 5 nem szavazat volt, így minősített többségi szavazat 

hiányában az alpolgármester választás eredménytelen. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete – titkos szavazással – 2 igen, 5 nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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83/2010. (X.11.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete -  titkos szavazással -  

minősített többség hiányában -  a társadalmi megbízatású alpolgármesteri 

tisztség betöltésével kapcsolatban döntést nem hozott. 

 

Gángó István képviselő-testületi tagja, korelnök: felkéri jegyző asszonyt, ismertesse a jogi 

helyzetet. 

 

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, mivel a jelölt nem kapta meg a minősített 

többséget, így polgármester úr a következő képviselő-testületi ülésen új alpolgármester 

jelöltre tehet javaslatot. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja, korelnök: a képviselő-testületi ülés további vezetését 

átadja Miklós Tamás polgármester úrnak. 

 

Miklós Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Köszöni az aktív hozzáállást. 

elmondja, az elmúlt időszakban szinte minden képviselővel egyeztetett, egyedül Kálomista 

úrral nem, aki többszöri időpont egyeztetés sem tudott időt szakítani, hogy részletesen 

meghallgassa véleményét, javaslatait.  

 

7.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása. 

 

Miklós Tamás polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy röviden ismertesse ennek 

szükségességét és indokolását. 

 

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: Tisztelt Alakuló Ülés! Révfülöp Nagyközségi 

Önkormányzat jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában két állandó bizottság 

szerepel, egyik a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, a másik az Oktatási, 

Szociális és Kulturális Bizottság. Mindkét bizottság 5 tagú,  három fő képviselő és két  fő nem 

képviselő (külső) taggal. Az alakuló ülésen csak ezen struktúrájú bizottságot lehet 

megválasztani. Azonban a választási törvény módosítása során a képviselők száma csökkent, 

Révfülöp településen a korábbi 7 helyett 6 képviselőt lehetett megválasztani.  

Tekintettel arra, hogy a bizottsági tagok többségének képviselőnek kell lenni, a képviselői 

létszám 1 fővel csökkent, (alpolgármester bizottság tagja nem lehet) a jelenlegi bizottsági 

struktúra nem állítható fel, csak SzMSz módosítását követően.  
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Figyelemmel  arra,  hogy az SzMSz rendelet, a jogalkotásról szóló rendelet értelmében annak 

hatályba lépése legkorábban a kihirdetését követő napon történhet, így a bizottsági tagok 

megválasztása csak a SzMSz hatályba lépését követően a következő testületi ülésen történhet.  

A javaslat, hogy a jelenleg SzMSz-ben foglaltak szerint az Oktatási, Szociális és Kulturális 

Bizottság 2 fő képviselő és 1 fő nem képviselő, a Gazdasági, Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő tagból álljon fel.  

 

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi, van-e kérdés, észrevétel? 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja, hogy az SZMSZ 38. (3) 

bekezdését az alábbiak szerint módosítsák: a képviselő-testület a következő állandó 

bizottságokat hozza létre, a.) Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 2 fő képviselő és 1 fő 

nem képviselő, b.) Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 3 fő képviselő és 2 

fő nem képviselő – kézfeltartással szavazzon. 

 

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

nélkül megalkotja a  

 

18/2010. (X.13.) önkormányzati rendeletet 

 

„Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 5/2007. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.” 

 

8.) Ideiglenes bizottság tagjainak megválasztása. 

 

Miklós Tamás polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, az előző napirendnél már ismertetettek alapján 

az önkormányzat bizottságot a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában 

(SzMSz)  foglaltak szerint választhat az alakuló ülésen. Amennyiben a képviselő-testület a 

korábbi bizottsági struktúrától eltérő bizottságot kíván létrehozni, azt csak az SzMSz. 

módosítását követően teheti meg. Tekintettel arra, hogy a megbízó levél átvételét követő 30 

napon belül a képviselőknek és a polgármesternek vagyonnyilatkozatot kell tenni, továbbá az 

esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget meg szüntetni, célszerű az alakuló ülésen az 

összeférhetetlenséggel és a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó 

bizottságot létrehozni. A javaslat az, hogy a jelenlegi SZMSZ alapján az ideiglenes 

bizottságot hozza létre a képviselő-testület, amelynek a feladata a vagyonnyilatkozatok 

átvételére, kezelésére, ill. az összeférhetetlenség vizsgálatára vonatkozna. 
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Miklós Tamás polgármester: az Ideiglenes Bizottság elnökének javasolja Eitner József 

képviselő urat, tagjainak Varga Béláné képviselő asszonyt és Gángó István képviselő urat. 

Van-e kérdés? Vélemény, észrevétel? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-

testület létrehozza a jelenleg hatályos SZMSZ alapján az összeférhetetlenséggel és a 

vagyonnyilatkozatok kezelésével foglalkozó Ideiglenes Bizottságot – kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

84/2010. (X.11.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozza a jelenleg 

hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az  - összeférhetetlenség és a 

vagyonnyilatkozatok kezelésével foglalkozó – Ideiglenes Bizottságot. 

 

Miklós Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy Eitner József urat a képviselő-testület 

tagját, az Ideiglenes Bizottság Elnökévé válassza – kézfeltartással szavazzon. 

 

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

ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

85/2010. (X.11.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Eitner József 

képviselőt, a képviselő-testület tagját az Ideiglenes Bizottság Elnökévé 

választotta. 

 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy Varga Béláné 

képviselő asszonyt, a képviselő-testület tagját az Ideiglenes Bizottság tagjává megválasszák – 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

86/2010. (X.11.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Béláné 

képviselőt, a képviselő-testület tagját az Ideiglenes Bizottság tagjává választotta. 



13 

 

 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy Gángó István 

urat, a képviselő-testület tagját az Ideiglenes Bizottság tagjává megválasszák – kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

87/2010. (X.11.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Gángó István 

képviselőt, a képviselő-testület tagját az Ideiglenes Bizottság tagjává 

megválasztotta. 

 

9.) Az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével kapcsolatos feladatok 

meghatározása. 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az önkormányzatnak, az önkormányzati törvény 

alapján, gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül el kell fogadni, illetve 

felülvizsgálni. A képviselő-testületnek 2010-ig szóló gazdasági programja volt, újat kell 

alkotni. A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartalmára, vagy azt 

meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten 

meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel 

összhangban a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével 

– a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó 

kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program 

tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek 

elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes 

szolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.  

Ismerteti a határozati javaslatot: „Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az önkormányzat gazdasági programjának előkészítését elrendeli. A képviselő-testület felkéri 

a polgármestert, hogy a bizottságok bevonásával készítse el az önkormányzat 2010-2014 

évekre szóló gazdasági programját és terjessze a képviselő-testület 2011. márciusi ülése elé – 

kézfeltartással szavazzon. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért az ismertetett határozati javaslattal – kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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88/2010. (X.11.) határozat 

  

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

gazdasági programjának előkészítését elrendeli. A képviselő-testület felkéri a 

polgármestert, hogy a bizottságok bevonásával készítse el az önkormányzat 2010 

- 2014 évekre szóló gazdasági programját és terjessze a képviselő-testület 2011. 

márciusi ülése elé. 

Határidő: 2011. március 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 

 

10.) Felhatalmazás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára. 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62. § (5) bekezdése alapján a képviselő-

testületnek az alakuló ülést követő fél éven belül felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési 

Szabályzatát. Ekkor érvényesítheti azokat a stratégiai, szervezési vagy szervezeti 

változtatásokat, amelyeket jónak gondol. Ismerteti az elvi határozati javaslatot. „Révfülöp 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 

rendelkezéseinek felülvizsgálatát elrendeli. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

tekintse át a szabályzat rendelkezéseit, gondoskodjon a szükséges módosításokról és az 

átdolgozott tervezetet terjessze a képviselő-testület 2011.  márciusi ülése elé.”  

Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 

 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a határozati javaslattal – kézfeltartással szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

89/2010. (X.11.) határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és 

Működési Szabályzat rendelkezéseinek felülvizsgálatát elrendeli. A képviselő-

testület felkéri a polgármestert, hogy tekintse át a szabályzat rendelkezéseit, 

gondoskodjon a szükséges módosításokról és az átdolgozott tervezetet terjessze a 

képviselő-testület 2011.  márciusi ülése elé. 

 

Határidő: 2011. március 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 
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11.) Vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére anyagi támogatása biztosítása. 

 

 Miklós Tamás polgármester: elmondja, mindenki előtt ismert az a tragédia, 

katasztrófahelyzet, amely Révfülöptől nem is olyan messze történt. Az év elején árvíz az 

ország másik részén, sok helyen belvíz, most pedig a vörös-iszap! Bár az önkormányzatnak 

még nem készült el a háromnegyedéves állapotfelmérése, a következő határozati javaslattal 

kéri a képviselő-testületi tagok támogatását. Ismerteti a határozati javaslatot. Révfülöp 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolontár és Devecser településeket ért 

vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére a Kormány által létrehozott Magyar 

Kármentő Alapba 300.000.- Ft támogatást biztosít a tartalékkeret terhére. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a 300.000.- Ft 11794022-22222222 számlaszámra 

történő – átutalásáról gondoskodjon. Elmondja továbbá, hogy a helyi Szociális Szolgálat is 

gyűjtést indított az iszapkárosultak javára.  

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

90/2010. (X.11.) határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolontár és Devecser 

településeket ért vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére a Kormány 

által létrehozott Magyar Kármentő Alapba 300.000.- Ft támogatást biztosít a 

tartalékkeret terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

300.000.- Ft 11794022-22222222 számlaszámra történő – átutalásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, hogy a vonatkozó jogszabály alapján a polgármester 

és az önkormányzati képviselők a megbízó levél átvételétől, majd ezt követően minden év 

január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni. A saját 

vagyonnyilatkozathoz csatolni kell a közös háztartásban élő házas- vagy élettárs, valamint 

gyermek vagyonnyilatkozatát is. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a 

vagyonnyilatkozatokat legkésőbb 2010. november 11-ig az Ideiglenes Bizottság elnökének 

szíveskedjenek átadni. Megkérdezi van-e valakinek, kérdése, bejelentése? 

 

Varga Béláné képviselő-testület tagja: megköszöni a bizalmat, amelyet a lakosságtól kapott 

és igyekszik tisztességgel helytállni a feladatok ellátásában.  Kérdése polgármester úr felé.  

Közeledik a halottak napja, tudomása szerint egy évvel ezelőtt történt meg a régi ravatalozó 
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felújítása és most elég rossz állapotban van. Történt-e intézkedés ezzel kapcsolatban?  Málik a 

vakolat, talán függöny sem ártana az ablakokra. Kéri az intézkedés megtételét. 

 

Miklós Tamás polgármester: köszöni a felvetést, észlelték a hibákat. A műszaki 

jegyzőkönyvben rögzítették az ezzel kapcsolatos problémákat, szóban és írásban is értesítették 

a kivitelezőt a garanciális munkák elvégzéséről, melyet október 20-ig el fog végezni. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! Megalakult Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete, aktívan, 

nagy munka-intenzitással, amit reméli a jövőben is megtartanak. Remélhetőleg 

egységesebben tudnak azért dönteni olyan dolgokban, amely előbbre viszi a települést, a 

település életének jobbítását, a problémák megoldását fogják szolgálni. Minden képviselőnek 

jó egészséget és eredményes munkát kíván. Nyitott minden képviselő és minden polgár felé. 

A képviselő-testület alakuló ülését 19.30 órakor berekeszti. 

 

kmft. 

 

 

 

Miklós Tamás        Hamarné Szöllősy Emília 

polgármester        jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Varga Béláné                                     Kondor Géza 

képviselő-testület tagjai 


