
Szám: 1/3/3/2013.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 11-én
(hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott  a l a k u l ó   üléséről.

Az ülés helye: Révfülöpi Általános Iskola aula

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester,
Eitner József önkormányzati képviselő
Simon László önkormányzati képviselő
Szabó Sándor Pál önkormányzati képviselő
Szegi János önkormányzati képviselő
Török Péter önkormányzati képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Kálomista Gábor önkormányzati képviselő

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Páhi Magdolna Választási  Bizottság
Elnöke,  Horváth  Tiborné,  Antal  Lajosné,  Ihász  Imréné,  Varga  Márta  Tímea  Választási
Bizottság tagjai.
Civil szervezetek vezetői, Polgármesteri Hivatal dolgozói, intézményvezetők.

A lakosság részéről: kb. 40 fő.
(Az ülésről helyszíni közvetítést ad a Villa Filip Televízió.)

Kondor Géza polgármester: köszönti a 2013. február 24-én megválasztott képviselőket, a
meghívott vendégeket és a képviselő-testület alakuló ülését televízión keresztül figyelemmel
kísérő lakosságot. 
Kéri, hogy közösen hallgassák meg a himnuszt.

Kondor Géza polgármester:  megállapítja,  hogy a képviselő-testület  ülése határozatképes,
mivel a megválasztott 6 fő képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Kálomista
Gábor képviselő bejelentette távolmaradását.
Az alakuló ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv  hitelesítőknek  javasolja  Eitner  József  és  Szegi  János  képviselő  urakat.  A
javaslatot vita nélkül szavazásra teszi fel.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül Eitner József és Szegi János képviselő urakat jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte.
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Kondor Géza  polgármester:  előterjeszti  a  napirendi  javaslatot.  Megkérdezi  van-e  a  más
javaslat?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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. A Helyi  Választási  Bizottság  Elnökének  tájékoztatója  a  választás  eredményéről,  a
megbízólevelek átadása.
Előterjesztő: Páhi Magdolna választási bizottság elnöke

2. Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása.
Előterjesztő: Páhi Magdolna választási bizottság elnöke

3. A polgármester eskütétele, esküokmány átadása.
Előterjesztő: Páhi Magdolna választási bizottság elnök

4. Polgármesteri program ismertetése.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

5. A bizottságok megválasztása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

6. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele. 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

7. A polgármester illetményének megállapítása.
Előterjesztő: bizottság elnöke

8. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: bizottság elnöke, Kondor Géza polgármester

1.)A  Helyi  Választási  Bizottság  Elnökének tájékoztatója  a  választás  eredményéről,  a
megbízólevelek átadása. (Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: 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 2013. február 24-i önkormányzati
képviselők és polgármester választás eredményét.
Tájékoztatóját  követően  átadja  a  megbízóleveleket  a  megválasztott  polgármesternek  és
képviselő-testületi tagoknak.

Kondor Géza polgármester: megkérdezi kíván-e valaki a napirendhez hozzászólni?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  vegye  tudomásul  a  Választási  Bizottság  Elnökének
tájékoztatóját. Aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp  Nagyközségi  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

8/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Választási Bizottság
tájékoztatóját  a  választás  eredményéről,  -   mely  alapján  a  megválasztott
polgármester Kondor Géza, a megválasztott képviselők: Eitner József, Kálomista
Gábor, Simon László, Szabó Sándor Pál, Szegi János, Török Péter -  tudomásul
veszi.

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása.

Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  az  önkormányzati  képviselőknek  a  megbízólevél
átvételét követően esküt kell tenni. Felkéri a megválasztott képviselőket, hogy a zászló előtt
szíveskedjenek felsorakozni, az esküt letenni.
Felkéri Páhi Magdolnát a Választási Bizottság Elnökét az eskü kivételére, az esküokmányok
aláíratására és átadására.

(Kálomista  Gábor képviselő  bejelentette  távolmaradását,  az  eskü  letételére  egy  későbbi
időpontban kerül sor.)

Eitner  József,  Simon László,  Szabó Sándor Pál,  Szegi  János,  Török  Péter  önkormányzati
képviselők az esküt leteszik, az esküokmányokat aláírják és átveszik.

Kondor Géza polgármester: megkérdezi kíván-e valaki szólni?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

3.)A polgármester eskütétele, esküokmány átadása.

Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke: elmondja, a polgármesternek megválasztását
követően szintén esküt kell tenni. Felkéri polgármester urat, hogy szíveskedjen a képviselő-
testület előtt az esküt letenni, az esküokmányt aláírni.

Kondor Géza polgármester az esküt leteszi, az esküokmányt aláírja és átveszi.

Kondor Géza polgármester: megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

4.) Polgármesteri program ismertetése
(A program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: ismerteti a polgármesteri programját.
A program ismertetését követően megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  tudomásul  veszi  a  polgármesteri
programot kézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

9/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-2014 évre szóló
polgármesteri programot tudomásul veszi.

5.) A bizottságok megválasztása.

Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  a  képviselő-testület  állandó  vagy  ideiglenes
bizottságokat  választ.  A  képviselő-testület  a  következő  állandó  bizottságokat  hozza  létre:
Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottságot  2  fő  képviselő,  1  fő  nem  képviselő  taggal,
Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottságot  3  fő  képviselő  és  2  fő  nem
képviselő taggal.
Javaslatot tesz az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság tagjaira. A bizottság elnökének
javasolja Eitner József képviselő urat, tagjainak Szabó Sándor Pál képviselő urat és Kovács
Péter  urat  külső  tagként.  Tájékoztatja  továbbá  a  képviselő-testületet,  hogy  a  bizottságba
javasolt személyekkel előzetesen egyeztetve, senki nem kérte a zárt ülés tartását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazásra bocsátja, aki egyetért  Eitner József képviselő  Oktatási,  Szociális  és Kulturális
Bizottság Elnökévé történő megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

10/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Eitner  József
képviselőt,  a  képviselő-testület  tagját  –  a  képviselő-testület  megbízatásának
időtartamára – az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnökévé választotta.

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  Szabó  Sándor  Pál  képviselő,  Oktatási,  Szociális  és
Kulturális Bizottság tagjává történő megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

11/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Szabó  Sándor  Pál
képviselőt,  a  képviselő-testület  tagját  –  a  képviselő-testület  megbízatásának
időtartamára  –  az  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  tagjává
megválasztotta.

Szavazásra bocsátja, aki egyetért Kovács Péter nem képviselő-testületi tag Oktatási, Szociális
és Kulturális Bizottság tagjává történő megválasztásával kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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12/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kovács  Péter  nem
képviselő-testületi tagot – a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – az
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság tagjává választotta.

Kondor Géza polgármester: javaslatot tesz a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság  tagjaira.  A  bizottság  elnökének  javasolja  Szegi  János  képviselőt,  tagjainak
Kálomista Gábor, Simon László képviselőket, Herczeg-Balogh Ildikó és Papp Zoltán Tamás
nem képviselőket.

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  Szegi  János  képviselő-testületi  tag  Gazdasági,
Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnökévé  történő  megválasztásával
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

13/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szegi János képviselőt,
a képviselő-testület tagját – a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a
Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnökévé választotta.

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  Kálomista  Gábor  képviselő-testületi  tag  Gazdasági,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjává történő megválasztásával kézfelemeléssel
szavazzon.

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

14/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kálomista  Gábor
képviselőt,  a  képviselő-testület  tagját  –  a  képviselő-testület  megbízatásának
időtartamára – a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjává
választotta.

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  Simon  László  képviselő-testületi  tag,  Gazdasági,
Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  tagjává  történő  megválasztásával,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

15/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Simon  László
képviselőt,  a  képviselő-testület  tagját  –  a  képviselő-testület  megbízatásának
időtartamára – a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjává
választotta.
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Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  Herczeg-Balogh  Ildikó  nem  képviselő-testületi  tag,
Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  tagjává  történő  megválasztásával
kézfelemeléssel szavazzon.

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

16/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Herczeg-Balogh Ildikó
nem  képviselő-testületi  tagot  –  a  képviselő-testület  megválasztásának
időtartamára – a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjává
választotta.

Szavazásra bocsátja, aki egyetért Papp Zoltán Tamás nem képviselő-testületi tag, Gazdasági,
Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  tagjává  történő  megválasztásával,
kézfelemeléssel szavazzon.

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

17/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Papp  Zoltán  Tamás
nem képviselő-testületi tagot – a képviselő-testület megbízatásának időtartamára
– a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjává választotta.

Kondor Géza  polgármester:  elmondja,  a  vonatkozó jogszabály  alapján  a  nem képviselő
bizottsági tagoknak is esküt kell tenni. Felkéri Herczeg-Balogh Ildikót és Kovács Pétert az
eskü letételére.

(Papp Zoltán Tamás bejelentette távolmaradását az eskü letételére egy későbbi időpontban
kerül sor.)

Herczeg-Balogh  Ildikó  és  Kovács  Péter  nem  képviselő-testületi  tagok  az  esküt  leteszik,
aláírják és átveszik az esküokmányt.

6.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele. 

Kondor  Géza  polgármester:   Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  törvény  a
polgármester  jogkörébe  utalja,  hogy javaslatot  tegyen  az  alpolgármester-jelölt  személyére,
amelyről  a képviselő-testület  titkos szavazással  fog dönteni.  A képviselő-testületi  tagokkal
egyeztetve  javasolja,  alpolgármesternek  Török  Péter  képviselő  urat  e  tisztség  betöltésére.
Török Péter képviselő úr nem kérte zárt ülés tartását.

Török Péter képviselő urat immár ötödik alkalommal választották képviselővé. 2006-tól 2010-
ig már betöltötte ez a pozíciót. Ezúttal is kimagaslóan sokan fejezték ki bizalmukat iránta, ezt
bizonyítja a 351 szavazat. Az elmúlt években alkalma volt megtapasztalni megfontoltságát,
empátiáját  és  nem utolsó  sorban  biztonságot  adó  tájékozottságát.  A  legszélesebb  rétegek
bizalmát  élvezi.  Polgármesterként  maximálisan  számít  rá,  személye  garancia  arra,  hogy
Révfülöp képviselete jó kezekben lesz. 
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A titkos  szavazás  lebonyolítására  felkéri  az  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottságot.
Felkéri a bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás módját.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a szavazólapok
elkészítésre került, mely tartalmazza a polgármester úr által alpolgármesternek javasolt Török
Péter  nevét.  Szavazó  helyiségül  az  élelmezésvezető  irodája  szolgál,  ahol  az  urna  is
elhelyezésre került.
Az alpolgármesterre érvényesen, igenlően a neve mellett elhelyezett körben X vagy + jellel
lehet szavazni.
Az alpolgármester megválasztásához minősített többségi szavazat, tehát 4 érvényes szavazat
szükséges.
Felkéri a képviselőket, hogy a titkos szavazást a kijelölt helyiségben tegyék meg.

Kondor Géza polgármester: a titkos szavazás idejére szünetet rendel el.

(titkos szavazás)

Kondor  Géza  polgármester:  felkéri  Eitner  József  elnök  urat,  hogy  ismertesse  az
alpolgármester választás eredményét.

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  ismerteti  a  titkos
szavazás  eredményét,  mely  szerint  az  urnában  elhelyezett  6  db  szavazólap  közül  5  db
érvényes „igen” szavazat és 1 db érvénytelen szavazólap volt. A képviselő-testület 5 érvényes
szavazattal Török Péter képviselőt alpolgármesterré megválasztotta.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete – titkos szavazással – 5 igen szavazattal meghozza
az alábbi határozatot:

18/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  titkos  szavazással,
minősített  többséggel  a  képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára  Török
Péter képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  felkéri  Kondor  Géza
polgármester urat, hogy a megválasztott alpolgármestertől e minőségében az esküt vegye ki, a
megbízólevelet és az esküokmányt adja át.

Kondor Géza polgármester: felkéri alpolgármester urat, hogy a zászló előtt szíveskedjen az
eskü szövegét utána mondani.

Török Péter alpolgármester  – e minőségében – az esküt leteszi,  majd a megbízólevelet  és
esküokmányt átveszi.

7.) A polgármester illetményének megállapítása  .  

Kondor  Géza  polgármester  e  napirendi  pontnál  átadja  az  ülés  vezetését  Török  Péter
alpolgármester úrnak
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Török Péter alpolgármester: elmondja, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV tv. 3. § (1) bekezdés
értelmében  „a  képviselő-testület  a  polgármester  illetményéről  alakuló  ülésén  illetőleg  a
polgármester  megválasztását  követő  első  ülésen  dönt”.  A hatályos  SZMSZ értelmében az
Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  elnökének  feladata,  hogy  javaslatot  tegyen  a
polgármester illetményére.
Felkéri  a  bizottság  tagjait,  hogy  a  polgármester  illetményével  és  egyéb  juttatásával
kapcsolatos előterjesztést előkészíteni, megtárgyalni szíveskedjenek.

Az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság ülésének idejére szünetet rendel el.

Török  Péter  alpolgármester:  felkéri  a  bizottság  elnökét,  hogy  ismertesse  a  bizottság
javaslatát a napirendi ponttal kapcsolatban.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV tv.  3 § (2) bekezdés  értelmében,  „a képviselő-testület  a  polgármester  illetményét  a
közszolgálati  tisztviselőkről  szóló törvény szerint  megállapított  illetményalap  és  az  alábbi
keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen száz forintra kerekítve
állapítja meg:” Tekintettel  a jogszabályban rögzítettekre a polgármester illetménye a Kttv.
szerint megállapított illetményalap 38.650.- Ft, és a lakosságszám alapján (1000-től 2999-ig
lakosú település esetén) meghatározott 8,5 -  11,00 szorzószám szorzataként összegszerűen
száz forintra kerekítve kell megállapítani. 
A  polgármesternek  a  polgármesteri  tisztsége  ellátásával  összefüggő,  az  általa  előlegezett
számlával igazolt  szükséges költségét meg kell  téríteni.  A polgármestert  választása szerint
ettől  eltérően  költségátalány  illeti  meg,  melynek  mértéke  az  illetménye  20-30%-ának
megfelelő összeg. 
A  bizottság  3  igen  szavazattal  javasolja,  hogy  Kondor  Géza  polgármester  illetményét  a
képviselő-testület  2013.  február  24  napjától  kezdődően  az  előző  polgármesternek
megállapított  szorzószám 9,5 figyelembevételével  összesen bruttó 367.200 Ft-ban állapítsa
meg. 
A  polgármester  kérte,  hogy  részére  a  képviselő-testület  költségeinek  fedezésére
költségátalányt  állapítson  meg.  A  költségátalány  mértéke  szintén  megegyezik  az  előző
polgármesternek megállapított költségátalány mértékével, mely a polgármester illetményének
25 %-a,  91.800.- Ft. 

Török  Péter  alpolgármester:  megkérdezi  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása  az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester bejelenti személyes érintettségét, a személyét érintő szavazásban
nem kíván részt venni.
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Török Péter  alpolgármester:  szavazásra bocsátja,  aki  egyetért  azzal,  hogy Kondor Géza
polgármestert  személyes  érintettségére  tekintettel  a  szavazásból  kizárja,  kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1  tartózkodással,
ellenszavazat nélkül Kondor Géza polgármestert e napirend döntéshozatalából kizárja.

(Kondor Géza polgármester a szavazásban nem vesz részt.)

Török Péter alpolgármester: a bizottság javaslatát figyelembe véve, aki egyetért azzal, hogy
Kondor  Géza  polgármester  havi  illetménye  összesen  br.  367.200.-  Ft-ba,  költségátalánya
pedig  illetménye  25%-ának  megfelelő  összegben  91.800.-  Ft-ba  kerüljön  megállapításra,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

19/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kondor  Géza
polgármester  illetményét  2013.  február  24-től  br.  367.200.-  Ft-ban,
költségátalányát illetménye 25 %-ában, 91.800.- Ft-ban állapítja meg.

(Török Péter alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Kondor Géza polgármesternek.)

8.)Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Kondor Géza polgármester:  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának egyes  kérdéseiről  és  az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV tv. 4. § (2) bekezdés alapján a
képviselő-testület  a társadalmi  megbízatású alpolgármesternek a 2000-nél kevesebb lakosú
településen tiszteletdíjat állapíthat meg, a 2000 ill. annál több lakosú településen tiszteletdíjat
állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. Az
alpolgármester esetén a költségátalány mértéke a tiszteletdíja 10-20 %-ának megfelelő összeg.
Ennek figyelembevételével javasolom, hogy az előző ciklus alpolgármesteri  tiszteletdíjával
azonos  összegben,  2013.  március  11-től  br.  98.000  Ft-ban,  illetve  költségátalánya  pedig
illetménye 20%-ának megfelelő összegben 19.600 Ft-ba kerüljön megállapításra. 

Török  Péter  alpolgármester bejelenti  személyes  érintettségét,  kéri  a  döntéshozatalból
kizárását.

Kondor  Géza  polgármester:  megkérdezi  a  képviselő-testületet,  hogy  Török  Péter
alpolgármester kezdeményezésére a döntéshozatalból kizárásra kerüljön-e?

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1  tartózkodással,
ellenszavazat  nélkül  Török  Péter  alpolgármestert  a  tiszteletdíj  megállapításánál  a
döntéshozatalból kizárja.
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Kondor  Géza  polgármester:  javasolja,  hogy  Török  Péter  társadalmi  megbízatású
alpolgármester havi tiszteletdíja március 11-től br. 98.000 Ft-ban, költségátalánya illetménye
20%-ának megfelelő összegben 19.600 Ft-ban kerüljön megállapításra.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el.

(Török Péter alpolgármester a szavazásban nem vesz részt.)

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  azzal,  hogy  Török  Péter
alpolgármester társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíja 2013. március 11-től
összesen br. 98.000 Ft-ba, költségátalánya pedig illetménye 20%-ának megfelelő összegben
19.600 Ft-ba kerüljön megállapításra, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

20/2013. (III.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Török Péter társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2013. március 11-től br. 98.000 Ft-ban,
költségátalányát  tiszteletdíja  20  %-ának  megfelelő  összegben  19.600.-  Ft-ban
állapítja meg.

Kondor Géza polgármester: Tisztelt Képviselő-testület!   A vonatkozó jogszabály alapján a
polgármester  a  megválasztásától  számított  30 napon belül  az  önkormányzati  képviselők  a
megbízólevél átvételétől számított 30 napon belül, 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.) Felhívom a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozatokat az
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnökének átadni szíveskedjenek.
Tájékoztatja továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Mötv szerint a képviselő-testület
az  alakuló  vagy  az  azt  követő  ülésén  e  törvény  szabályai  szerint  megalkotja  vagy
felülvizsgálja  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  rendeletét.  A  jogszabály  adta
lehetőségeket és a jelenlegi helyzetet figyelembe véve, mely a  hivatal átszervezését érinti, az
SZMSZ felülvizsgálatára a következő munkaterv szerinti testületi ülésen kerül sor. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a március 15-i ünnepség 2013. március 14-én csütörtökön
17.00 órakor kerül megrendezésre a Tóparti Galériában, melyre mindenkit szeretettel várnak.

Megköszöni a részvételt az alakuló ülést 19.30 órakor berekeszti.

kmft.
Kondor Géza Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 Eitner József                                                                Szegi János 
önkormányzati képviselők
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