
 

1 

 

Szám: 1/3/15/2010. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án 

18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. 

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

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme 

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Eitner József,  Kondor Géza, Kálomista Gábor, 

  Varga Béláné, Gángó István képviselő-testületi tagok 

Távolmaradását bejelentette: Török Péter képviselő-testületi tag. 

A meghívottakból jelen van:   Bogdán Katalin, Kovács Péter, ifj. Szegi János    

                                              Horgászegyesület, Nagyközségi Sportegyesület Elnöke 

 

Miklós Tamás polgármester: tisztelettel köszönti a televízió képernyője előtt ülő révfülöpi 

polgárokat, képviselő asszonyt, képviselő urakat, jegyző asszonyt, civil szervezet 

képviselőjét.  

Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 6 fő képviselőből 5 fő 

képviselő és a polgármester jelen van. Török Péter képviselő úr fontos munkahelyi 

elfoglaltsága miatt nem tud ebben az időpontban megjelenni, pedig részt kívánt venni az 

ülésen. A képviselő-testület rendkívüli ülését megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Eitner József és Gángó István 

képviselő urakat. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József és Gángó István képviselő-testületi tagok. 

 

Miklós Tamás polgármester: napirend előtti szóbeli tájékoztatás. Elmondja a képviselő-

testület október 11-én tartotta alakuló ülését. Mindenki előtt ismert, hogy október 4-én 

Magyarország egyik legnagyobb ipari környezetkárosító katasztrófája következett be 

Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket sújtva. Az alakuló ülésen megszavazott 

összeget az önkormányzat átutalta a Magyar Kármentő Alapba, ill. a Révfülöpi Szociális 

Szolgálat gyűjtése során beérkezett eszközöket, anyagokat a mai napon elszállították 

Devecserbe. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Megyei Védelmi Bizottság Elnökének 

kezdeményezésére és szervezésében a mai naptól 5 fős közcélú munkásokból álló révfülöpi 

csoport segíti a helyszíni munkálatokat. Előreláthatólag e hét közepéig tart ez a 

segítségnyújtás. Örömmel jelenti be, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium múlt heti 

értesítése szerint informatikai fejlesztési feladatok támogatására beadott pályázat eredményes 
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volt, a Révfülöpi Általános Iskola egy millió forintot nyert informatikai eszközök 

beszerzésére. 

 

Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó javaslatot. 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Szavazásra bocsátja, a napirendi pontokat. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

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

 

N a p i r e n d  

1.) Alpolgármester megválasztása, megbízó levél átadása, eskütétel,  esküokmány átadása.  

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

2.) Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

3.) Bizottság tagjainak megválasztása, bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

4.) Finn testvér-települési megállapodási szándék megerősítése. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

 

1.) Alpolgármester megválasztása, megbízó levél átadása, eskütétel, esküokmány 

átadása.  

Miklós Tamás polgármester: a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

társadalmi megbízatású alpolgármestert választ a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 

minősített többségű szavazattal. Az alakuló ülésen az alpolgármester választás nem volt 

eredményes. Megfontolva, egyeztetve az új alpolgármester személyére javaslatot tesz Varga 

Béláné képviselő asszony személyében. Sokoldalú képzettsége, vezetői, intézményvezetői 

tapasztalata, gyakorlata alapján teszi a javaslatot.  Varga Béláné előzetesen nyilatkozott a 

feladat elvállalásáról. Megkérdezi alpolgármester jelölt asszonyt, hogy kéri-e a zárt ülés 

tartását, vagy nyílt ülésen tárgyalják megválasztását. 

Varga Béláné képviselő-testület tagja: nem kéri zárt ülés tartását. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a titkos szavazás lebonyolítására az alakuló ülésen 

létrehozott szavazatszámláló bizottság tagja volt Varga Béláné alpolgármester jelölt, így 

helyette Kondor Géza képviselő urat javasolja kijelölni a bizottság tagjává,  a bizottság elnöke 

Eitner József képviselő úr marad. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a szavazatszámláló bizottság új tagjának megválasztásával – 

kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az 

alábbi határozatot: 

91/2010. (X.18.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 

választás titkos szavazásának lebonyolítására a Szavazatszámláló Bizottság új 

tagjául Kondor Géza képviselő urat 

Miklós Tamás polgármester: felkéri Eitner József képviselő urat, hogy ismertesse a titkos 

szavazás módját. 

Eitner József képviselő-testület tagja, szavazatszámláló bizottság elnöke: ismerteti a titkos 

szavazás módját. 

Miklós Tamás polgármester: titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendel el. 

Eitner József képviselő-testület tagja, szavazatszámláló bizottság elnöke: ismerteti az 

alpolgármester választás eredményét, mely szerint az urnában elhelyezett 6 szavazólap közül 

5 érvényes „igen” szavazat volt Varga Béláné személyére, így a képviselő-testület 5 

szavazattal Varga Béláné alpolgármesterré választotta. 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete – titkos szavazással – 5 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

92/2010. (X.18.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazással, 

minősített többséggel – a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – 

Varga Béláné képviselő asszonyt társadalmi megbízatású alpolgármesterré 

megválasztotta. 

Miklós Tamás polgármester: felkéri alpolgármester asszonyt, hogy megbízólevelét 

szíveskedjen átvenni. Felkéri alpolgármester asszonyt, hogy az esküt szíveskedjen letenni, 

majd az esküokmányt aláírni és átvenni. 

Varga Béláné alpolgármester asszony az esküt leteszi, majd aláírja és átveszi az 

esküokmányt. 

2.) Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása. 

 

Varga Béláné alpolgármester: e napirendi pontnál bejelenti személyes érintettségét, a 

döntéshozatalból kéri kizárását. 

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi a képviselő-testületet, hogy Varga Béláné 

kezdeményezésére a döntéshozatalból kizárására kerüljön-e? 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül Varga Béláné 

alpolgármester asszonyt a tiszteletdíj megállapításánál a döntéshozatalból kizárja. 

Miklós Tamás polgármester: javasolja, hogy az előző ciklus alpolgármesteri tiszteletdíjával 

azonos összegben, 2010. október 18-tól br. 98.000.- Ft-ban, ill. költségátalánya pedig 

illetménye 20%-ának megfelelő összegben 19.600.- Ft-ba kerüljön megállapításra.  

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

93/2010. (X.18. ) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  Varga Béláné 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 18-tól 

br. 98.000.- Ft-ban, költségátalányát tiszteletdíja 20%-ának megfelelő 

összegben – 19.600.- Ft-ban állapítja meg. 

3.) Bizottság tagjainak megválasztása, bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele. 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a képviselő-testület alakuló ülésén módosította 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, meghatározta bizottságainak nevét és létszámát. A 

vonatkozó rendelet kihirdetésre került és hatályba lépett, így lehetőség van a bizottsági tagok 

megválasztására. Javasolja, az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnökéül Eitner 

József képviselő urat, tagoknak Török Péter képviselő urat és Kovács Péter nem képviselő 

urat.  

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

94/2010. (X.18.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Szociális 

és Kulturális Bizottság elnökévé Eitner József képviselőt,  tagjainak Török Péter 

képviselőt, és külső tagjává Kovács Pétert megválasztotta. 

Miklós Tamás polgármester: a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

elnökének javasolja Kondor Géza képviselő urat, bizottsági tagoknak Gángó István és 

Kálomista Gábor képviselő urakat. Külső tagként Balogh Ildikót és Bogdán Katalint javasolja. 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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95/2010. (X.18.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági, 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének Kondor Géza képviselőt, a 

bizottság tagjainak Gángó István, Kálomista Gábor képviselőket, külső tagjává 

Bogdán Katalint és Balogh Ildikót megválasztotta. 

Miklós Tamás polgármester: a vonatkozó jogszabály alapján a megválasztott nem képviselő 

bizottsági tagoknak is esküt kell tenni, így felkéri Kovács Pétert és Bogdán Katalint az eskü 

letételére, az okmányok átvételére.  

(Balogh Ildikó bejelentette távolmaradását, az eskü letételére egy későbbi időpontban kerül 

sor.) 

Kovács Péter és Bogdán Katalin az esküt leteszi, aláírja és átveszi az esküokmányt. 

4.) Finn testvér-települési megállapodási szándék megerősítése. 

(szóbeli előterjesztés) 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, mivel a képviselő-testületet új tagok alkotják, 

röviden tájékoztatja jelenlévőket az előzményekről. A Révfülöpi Magyar-Finn Baráti 

Társaság és a Finnországi Sodankylä település között régóta működő, nagyon jó kapcsolat 

alakult ki az elmúlt években. A révfülöpi civil egyesület, ill. a finn egyesület 

kezdeményezésére 2008. novemberében a testület támogatta a testvér-települési kapcsolat 

megteremtését a két település között. Ennek részeként 2010. márciusában áprilisra szóló 

meghívás érkezett a testvér-települési szándéknyilatkozat finnországi aláírására és a részletek 

egyeztetésére. Az előző testület úgy döntött, hogy halasszák el ezt az utazást az 

önkormányzati választást követő időszakra, novemberre. Szeptemberben egy újabb meghívás 

érkezett Sodankylä-ből egy háromfős delegáció részére, polgármester, Kristó Judit tolmács és 

még egy személy, akit választhatnak az említett tárgyalásra és szándéknyilatkozat aláírására. 

A testvér-teleülési kapcsolat létesítése képviselő-testületi jogkör. Csak közös akarat és érdek 

révén van értelme ennek létrehozására és ápolására. Kéri a képviselő-testületet fejtse ki 

véleményét erről a folyamatról. Határozati javaslata, hogy megerősíti az előző képviselő-

testület korábban hozott határozatait, hogy kössék meg Sodankylä-vel ezt a testvér-települési 

szerződést, amely arról szólt, hogy a jövőre 800 éves település díszünnepségére várnák a finn 

vendégeket és itt kerülne sor a megállapodás aláírására. A szándéknyilatkozat aláírására 

meghívót küldtek, ehhez ki kellene utazni.  A másik variáció az, hogy nem folytatják ezt az 

utat. 

Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: elmondja, nem sokat tud a finn településről, azon 

kívül, hogy Finnországban van. Egy testvér-települési kapcsolatnak akkor van értelme, ha ezt 

tovább lehet fejleszteni, amiből mindkét településnek haszna van. Kérdése, mibe kerül, mi az 

előnye ennek? A továbbiakban milyen elképzelés van ezzel kapcsolatban? 
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Miklós Tamás polgármester: rövid ismertetést ad Sodankylä településről. Idegenforgalmilag 

felkapott hely, a civil szervezetek között alakult ki a kapcsolat az elmúlt 5 évben. Többször 

voltak Finnországban az egyesület tagjai és a finn szervezet tagjai is Révfülöpön. A 

kezdeményezés nem az önkormányzatok között zajlott, hanem a civil szervezetek között. 

Azért is vállalta fel két évvel ezelőtt az önkormányzat,  a civil szervezetek kérésére, hogy 

mellé áll, ugyanis rengeteg olyan Európai Uniós pályázat, lehetőség van, amelynek feltétele 

egy konkrét aláírt testvér-települési szerződés. Nagyon messze van ez a település, de a finn-

magyar barátság, rokonság és az élő kapcsolatok alapján döntöttek idáig. Kéri a képviselőket 

fogalmazzák meg akarják-e, folytatják-e a megújult testülettel ezt a folyamatot? Ahogyan a 

polgármesteri programjában is elmondta, fontosnak tartaná, hogy határközeli magyar 

településsel, településekkel is építsenek ki testvér-települési kapcsolatokat. Jelenleg a Finn 

kapcsolat él, novemberbe megy ki a Magyar-Finn Baráti Társaság tagsága, közösen ünneplik 

a 10 éves fennállást, ehhez kapcsolódna a szándéknyilatkozat aláírása is.  

Kondor Géza képviselő-testület tagja: elmondja, nyomon követte a Magyar-Finn Baráti 

Társaság tevékenységét a megalakulásától. Ismeri mennyi munkájuk, energiájuk feküdt a 

kapcsolatrendszer kiépítésében.    Látta a fényképeket és irigykedve nézegette. Tiszteletben 

tartja az előző képviselő-testületnek azt a határozatát, amellyel ezt a testvérvárosi szerződés 

aláírását lehetővé tették. Szeretné, ha ezt az aláírást Finnországban meg tudnák ejteni. 

Támogatja. Ez nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy találjanak fizikailag könnyebben elérhető 

közelben lévő szlovák, horvát, vagy osztrák települést. Márciusi ülésen elmondta Török Péter 

képviselő úr, polgármester úr, hogy ehhez meg kell tenni az első lépést, ki kell alakulni egy 

olyan kapcsolatnak, ami nem erőletett, egy baráti körnek  meg kell alakulni, látogatni kell 

egymást és ha ez már eléri azt a mélységet, amit a Magyar-Finn Baráti Társaság elért, akkor 

meg kell lépni és fel kell venni velük a kapcsolatot. Több barát is lehet, a barátságot ki kell 

érdemelni, tenni kell érte. Kéri, hogy szavazzák meg és építsék ki ezt a kapcsolatot. 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy Révfülöp 

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a finnországi Sodanklylä településsel való 

testvér-települési szerződési szándékot megerősíti, Sodankylä település meghívását 

köszönettel veszi. A Képviselő-testület 85/2008. határozatában foglaltakat fenntartva felkéri 

és megbízza a révfülöpi Finn-Magyar Baráti Társaságot, hogy a települések közötti 

szándékegyezség megkötéséhez készítse elő a testvér-települési kapcsolatok lényeges elemeit 

magába foglaló, civil szervezetek közötti kapcsolatokra épülő tervezetet, amely a 2010. 

novemberre tervezett Sodankylä-i hivatalos látogatás során hivatalos tárgyalások alapját 

képezi – kézfeltartással szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 

tartózkodással meghozza az alábbi határozatot: 
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96/2010. (X.18.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a finnországi 

Sodanklylä településsel való testvér-települési szerződési szándékot megerősíti, 

Sodankylä település meghívását köszönettel veszi. A Képviselő-testület 85/2008. 

határozatában foglaltakat fenntartva felkéri és megbízza a révfülöpi Finn-

Magyar Baráti Társaságot, hogy a települések közötti szándékegyezség 

megkötéséhez készítse elő a testvér-települési kapcsolatok lényeges elemeit 

magába foglaló, civil szervezetek közötti kapcsolatokra épülő tervezetet, amely a 

2010. novemberre tervezett Sodankylä-i látogatás során hivatalos tárgyalások 

alapját képezi. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester, Bogdán Katalin Magyar-Finn Baráti  

                          Társaság Elnöke 

           Határidő: 2010. november  10.                                                                                                 

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

Kérdés, bejelentés nem hangzott el.  

Miklós Tamás polgármester: megköszöni az aktív részvételt a képviselő-testület rendkívüli 

ülését 18.30 órakor berekeszti. 

 

 

Miklós Tamás       Hamarné Szöllősy Emília 

polgármester       jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

Eitner József                                                                 Gángó István  

képviselő-testületi tagok 

 

 

 

 

 


