
Szám: 1/3/10/2013.

J e g y z ő k ö n y 

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  május  27-én
16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme.

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

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő, Török Péter képviselő.

A meghívottakból jelen van:  Dr. Szabó Tímea jegyző, Tóthné Titz Éva aljegyző,
Müller  Márton  főtanácsos,  Fodor  Júlia  Ágnes  szociális
szolgálatvezető, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs,
Rausz  István  r.alezr.  Tapolca  Rendőrkapitányság,
kapitányságvezető  Bódis  István  r.f.tőrm.  Tapolca
Rendőrkapitányság.

Tanácskozási joggal jelen van: Tóth Csaba Vízi Sportegyesület Elnöke.

Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselőket, a civil szervezetek képviselőit, a közös
hivatal munkatársait, Rausz István r.alezredes főkapitány urat és Bódis István r.ftőm. körzeti
megbízott urat. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő
képviselő és a polgármester jelen van. Tanácskozási joggal a Révfülöpi Vízi Sportegyesület
képviselteti magát.  Az ülést megnyitja.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottság elnökének beszámolója a
két ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
Kondor Géza polgármester: elmondja, a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatoknál
nem került  írásos  jelentés  kiadásra.  Szóbeli  kiegészítése:  2013.  április  30-án  a  képviselő-
testület rendkívüli testületi ülésen megbízást adott, hogy a Révfülöp várossá nyilvánításhoz
szükséges tanulmány elkészítésére kössön szerződést a Magyar Urbanisztikai Társasággal. A
szerződéskötés megtörtént, a tanulmány elkészült. Jelenleg a hivatalos benyújtás szervezése
van folyamatban. Amennyiben ezen az akadályon is túl lesznek, reális esély van arra, hogy
még ebben az évben Révfülöp városról beszélhessenek. Köszöni a közös hivatal dolgozóinak,
hogy  a  gyors  adatszolgáltatáshoz,  időt,  fáradtságot  nem  sajnálva  hozzájárultak.  Köszöni
jegyző  asszonynak,  hogy  a  szükséges  erőforrást  biztosította  a  mielőbbi  adatszolgáltatás
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lebonyolításához.  Köszönetét  fejezi  ki  azoknak  is,  akik  felajánlották  segítségüket  az  ügy
érdekében  és  azoknak  is,  akik  velük  izgulnak  a  kezdeményezés  sikeréért.  Bemutatja  az
elkészült anyagot. 
A közvilágítás  bővítésére  a  szerződés  az  ELMIB-el  aláírásra  került.  Az évek óta  húzódó
igények kb. két hónapon belül megvalósulnak. A Halász utcai vállalkozók szerződéseinek az
aláírásai megtörténtek. A hasznosítási pályázaton eredményesen résztvevők szintén birtokba
vehették  az  ingatlanokat.  Az  április  29-i  ülésen  a  kertmozi  szerződés  hosszabbítás
előkészítésével  kapcsolatban  a  következő  fejlemények  történtek:  a  szerződést  előkészíteni
nem lehetett,  mivel erre nincs lehetőség. Hasznosításra a szerződés lejárta utáni időszakra,
csak  pályáztatás  útján  van  lehetőség.  Más  megoldást  kell  keresni  a  későbbi  üzemeltetés
biztosításra.  Megjelent  az  első  szerkesztésű  Révfülöpi  Képek,  köszönik  a  pozitív
visszajelzéseket.  A  mai  testületi  ülés  szintén  saját  közvetítés  útján  jut  el  a  lakossághoz,
mellyel  remélhetőleg  az  újsághoz  hasonlóan  meg  lesznek  elégedve.  Május  25-én  került
megrendezésre a XVII. Aranyhíd Fesztivál Balatonbogláron. Ezúton is megköszöni mind a
vendéglátóknak, mind a révfülöpi résztvevőknek, hogy hozzájárultak a két település közötti
barátság mélyítéséhez. 
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: elmondja, nem érkezett
szociális kérelem, így a bizottságnak nem kellett zárt ülést tartani.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül a polgármester két ülés közötti időben történt eseményekről szóló beszámolóját
tudomásul veszi.

Kondor  Géza  polgármester:  a  mai  ülés  napirendi  pontjaival  kapcsolatban  elmondja  a
meghívóban jelzett 14. napirend „Társulási megállapodások módosítása” elmarad, tekintettel
arra,  hogy ezzel  kapcsolatban együttes  testületi  ülést  kell  tartani.  Erre  az ülésre  a  szerdai
napon fog sor kerülni. 
Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott le.
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  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 közrend közbiztonság helyzete Révfülöp településen.
     Előterjesztő: Bódis István r.ftörm. körzeti megbízott
2.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.
     Előterjesztő: Dr. Szabó Tímea jegyző
3.) Beszámoló a Szociális Szolgálat munkájáról. Révfülöp település szociális „állapota”.
     Előterjesztő: Fodor Júlia Ágnes szociális szolgálatvezető
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4.) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett
      közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása. 
      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

5.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet
     újraalkotása.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
6.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
     módosítása.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
7.) A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást
     nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
     rendelet módosítása.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
8.) A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítása.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
9.) Gazdasági Program teljesítésének felülvizsgálata (2011-2014).
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
10. Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának közép és hosszú távú Vagyongazdálkodási 
      Terve.
      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
11. Szűcs Barnabás kérelme fennmaradási engedélyhez történő hozzájáruláshoz.
      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
12. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
      módosítása.
      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
13. Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
      Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
14. A „Díszpolgári Cím”, valamint „Villa Filip Érdemrend” alapításáról és
    adományozásáról szóló rendelet alapján előkészítő bizottsági tag felkérése lemondás miatt.
    (szóbeli előterjesztés)

      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.) A közrend közbiztonság helyzete Révfülöp településen.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  köszönti  Rausz István r.alezredes  kapitányságvezető  urat  és
Bódis István körzeti megbízott urat. Megkérdezi alezredes urat, kívánja-e szóban kiegészíteni
az előterjesztést?
Rausz  István  r.alezredes,  kapitányságvezető:  Tisztelt  Képviselő-testület!  A  tapolcai
Rendőrkapitányság  minden  évben  beszámol  valamennyi  település  viszonylatában  a
közbiztonságról, a közrend helyzetéről. Mindig szívesen jön Révfülöpre, most pedig pláne,
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hogy az elmúlt év értékelése megtörtént és ebből az értékelésből azt lehet leszűrni, hogy jelen
pillanatban a közbiztonsági helyzet ha nem is rózsás, de legalább elfogadható.  Mindenféle
országos tendenciával szemben, a rendőrkapitányságoknál a megyéken belül érezhetőek azok
az erőfeszítések, melyeket annak érdekében tettek, hogy olyan személyeket, akik rendszeresen
veszélyt jelentenek a közbiztonságra kiszűrjék. Jelentős számú csoport került letartóztatás az
elmúlt év elején és ez év elején is. Örömmel számol be arról, hogy elsősorban vagyon elleni
bűncselekmények  terén  jelentős  csökkenés  tapasztalható.  Megköszöni  mindenkinek  azt  a
segítséget,  amelyet  nyújtottak  a  rendőröknek  az  itt  teljesítendő  feladatok  érdekében.
Megköszöni a türelmet és a visszajelzéseket, akár pozitív, akár negatív volt. Elmondja, az idei
idegenforgalmi szezonban is lehet számítani idegen rendőri erőkre, akik révén valamelyest
tudnak sűrűbb rendőri  jelenlétet  biztosítani.  Ez azzal  jár,  hogy a helyismerettel  nem bíró,
idegen helyről ide vezényelt kollégák nem fognak tekintettel lenni, hogy ki itt lakó és ki nem
itt  lakó.  Kéri  a  türelmet  az  igazoltatások  kapcsán,  akik  belemennek  ilyen  jellegű
igazoltatásokba.  Azon lesznek, hogy azok az intézkedések,  amelyek nem mindenképpen a
közbiztonság érdekét szolgálja, azokat mellőzzék. A lakosság, az ide látogatók közbiztonság
érzete annyira sokrétű és azért szeretné, ha mindenki tudomásul venné, hogy ez nagyon sok
mindenre  hat.  Hat  a  befektetésekre,  hat  az  idegenforgalomra  sorolhatná  még  mi  minden
másra.  Ahogyan  fejlődik  az  informatika,  a  hírközlés  és  egyéb  más,  nagyon  sokszor
tapasztalják  azt,  hogy  akár  külföldi  honlapokon  is  legyen  üdülő  vagy  nyaralóhelyekről
véleményt  mondanak  az  oda  látogatók.  Ezeknek  a  véleményeknek  általában  van  valami
foganatja. Kéri mindenkitől, akinek a közbiztonsággal problémája van, ne olyan fórumokon
hirdessék ezt meg, akik esetleg negatív kicsengésükkel szintén negatívan befolyásolhatnák az
ide  látogatóknak  a  véleményét.  Szeretné,  ha  a  közbiztonsággal  kapcsolatos  véleményüket
elsősorban  a  rendőrség  irányába  közölnék,  ők  tudnak  rajta  segíteni.  Ha  összegyűjtik  a
sérelmeiket  egy  beszámolóra  vagy  fórumra,  akkor  az  már  általában  késő  lesz.  Az
idegenforgalommal, készenléti rendőrséggel elmondta mire lehet számítani. Azt tudja ígérni,
hogy azt a tendenciát, amit 2012-ben elkezdtek pozitív irányba elmozdítani, azt tartani fogják
az  idei  évben  is.  Az  biztos,  hogy  törvényesek  lesznek  és  mindent  megtesznek  annak
érdekében,  hogy a leginkább negatív befolyásoló tényezőket  kiszűrjék.  Figyelembe fogják
venni, hogy élhető maradjon ettől függetlenül a település és azt is figyelembe fogják venni, a
rendőr  nem  azért  van,  hogy  a  lakosságot  zaklassa,  hanem  azért  van,  hogy  kiszolgálja,
közbiztonságot  szolgáltasson.  Megköszöni  az  önkormányzat  mind  erkölcsi,  mind  anyagi
támogatását.  Szeretnék  elérni,  hogy  a  révfülöpi  körzeti  megbízotti  iroda  működőképessé
váljon.  Jelen  pillanatban  ott  tartanak,  hogy  a  Veszprém  Megyei  Rendőr-főkapitányság
pályázat és egyéb más útján igyekszik az egész objektumot felújítani. Ha ez megtörténik az
iroda  működőképes  lesz,  a  szálláshelyek  is  úgy lesznek  elkészítve,  hogy az  idevezényelt
rendőrök, készenléti erők, normális körülmények között legyenek elhelyezve. Nem beszélve
arról,  hogy maga az épület  is  hozzájárul  a települési  összképhez.  Mindent megtesz  annak
érdekében, hogy a körzeti megbízottak itt állomásozzanak és itt intézzék az ügyeiket. Úgy néz
ki,  saját erőből legalább az irodarészt  fel  tudják újítani,  még akkor is,  ha az egész épület
esetleg nem kerül  felújításra.  Szeretné,  ha tudomásul  venné mindenki  minden településen,
hogy a rendőrség önmagában soha nem fogja biztosítani azt a közbiztonságot, ami vélhető
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közbiztonság,  egyszerűen nincs rá kapacitás. Változik az idő, változik a bűnözés, mindent
megtesznek annak érdekében, hogy azért lépést tartsanak ezzel, de hogy az 55 településen ez
a  maroknyi  rendőr,  aki  a  rendőrkapitányságon  szolgál  folyamatosan  jelen  legyen,  az
lehetetlen.  Mindenhol üdvösnek tartják azt  a  kezdeményezést,  ha a polgárőrség megfelelő
létszámmal és megfelelő intenzitással  működik.  Bódis úr a szervezésben, újjászervezésben
segítséget tud nyújtani. Észre fogják venni ennek a pozitív hozományát, ebben biztos. Ha az
önkormányzat  felvállalja a településen a polgárőrség támogatását,  segítését,  akkor nagyon-
nagy gesztust tesz a közbiztonságért. Szeretné azt is megköszönni, hogy fogadták az új körzeti
megbízottat,  véleményük  szerint  rendkívül  pozitív  cserét  hajtott  végre  a  tapolcai
Rendőrkapitányság, elhivatott a kolléga minden területen, ami a rendőrséget érinti, legyen az
bűnmegelőzés  vagy  éppen  a  bűn  üldözés,  a  kolléga  a  helyzet  magaslatán  áll  szakmai
véleményük szerint. Kéri forduljanak hozzá bizalommal. Ha valakinek kérdése van, örömmel
fogadja  és  meg  fogja  válaszolni.  A  lakosságot  a  polgármester  úr  által  kitűzött  lakossági
fórumra szeretettel várják. Köszöni, hogy meghallgatták.
Kondor Géza polgármester: elmondja, nagy a kontraszt a nyár és a téli időszak között. A
tavalyi  beszámolóban  már  szóvá tették  a  nyári  esetleges  csúcsra járatást,  amit  az  állandó
lakosság idegrendszere nem mindig tolerál.  Nem azt kérik,  hogy többet nézzenek el,  mint
másnak,  ne  nézzenek  el  ittas  vezetést,  gyorshajtást.  De  az  okoz  némi  gondot,  hogy  a
menetrendszerű járőr útvonal, melyet nyáron hetente cserélnek és  az itt lakók menetrendje
ugyanaz, amikor hetente megnézik az iratokat, ezt  némi szervezéssel, párosítással  célszerű
lenne ez ellen tenni valamit, hogy a lakosságot megnyugtassák és ne hergeljék. Úgy gondolja,
ennek megvitatására a június elején tartandó közbiztonságon fórum jó lehetőség lesz. 

Kérdés, vélemény:
Szegi  János Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság Elnöke:  gratulál  a
beszámolóhoz,  idéz  a  beszámolóból:  „Kiemelkedő  eredményként  könyveltük  el,  hogy  a
Veszprém Megyei Rendőrkapitányságok közül a Tapolcai Rendőrkapitányság kapta „az év
rendészeti  tevékenységéért”  elismerő  címet  2012  évre  vonatkozóan…”  Ezt  nem említette
alezredes  úr,  gratulál  ehhez  a  címhez.  Szükség  lenne  a  polgárőrség  újraindítására,
megpróbálják  ismét  a  most  csak  papíron  működő  egyesületet  újraindítani.  Ígért  ehhez
segítséget,  ez  mibe  merülne  ki?  Örülnek  nyáron  a  rendőrök  jelenlétének,  mettől  meddig
lesznek itt az idén? Balesetek számával kapcsolatban kérdezi 2012-ben 20 eset volt, mi ennek
az oka, hogy ilyen drasztikusan emelkednek a balesetek számai?
Kondor  Géza  polgármester:  a  polgárőrséggel  kapcsolatban  elmondja,  a  toborzás
elkezdődött, Bódis úr is felajánlotta ehhez a segítségét. A létszám kb. 20 körül van, kb. két
héten belül az átalakulási procedúrán is átesnek.
Rausz  István  r.alezredes,  kapitányságvezető:  köszöni  a  gratulációt.  Ez  az  elismerés  a
Veszprém  Megyei  Rendőr-főkapitányság  részéről  egy  óriási  gesztus  volt.  Általában  a
közrendvédelmi tevékenységet vették figyelembe, ilyen eredményt elérni ebben a megyében
óriási eredmény számukra. Ennél sokkal nagyobb elismerésre méltatják ők azt a 22. helyezést,
amit országos szinten értek el. Az első 22-ben lenni, megtisztelő és kiemelkedő. 
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A  polgárőrség  megalakításához  mindig  kell  egy  motor  és  tagok  kellenek,  akik  mindent
megtesznek.  Jelenleg  ott  tartanak,  hogy ez  a  polgárőr  egyesület  jogilag  működik,  be  van
jegyezve, ezen már túl vannak, most az kell, hogy Bódis István r. főtörzsőrmester úr odaálljon
és  polgármester  úrral  vállvetve  meghirdessék  és  jöjjenek  fiatalok,  idősek,  nyugdíjasok,
aktívak, hölgyek és urak és tegyenek meg mindent azért, hogy még jobb legyen. Bódis úr ezt
felvállalta és polgármester úr is készen áll arra, hogy ezt támogassa. Kéri hirdessék meg, ha
kell,  eljön  ő  is,  elmondja,  mi  az  előnye.  Készenléti  rendőrséggel  mindig  probléma  van,
igyekeznek  puhítani,  ezen  a  tevékenységen.  A  szolgálatszervezéssel  vagy  a  rendőreik
mellérendelésével tudnak valamit oldani. Vannak szervezési problémák. Az idén erre sokkal
nagyobb figyelmet  fordítanak. Ő sem szeretné,  ha rendszeresen zaklatnák a Halász utcába
hazamenő idős urat,  ha a boltba lejáró embereket  rendszeresen igazoltatnák.  Valamit ezen
változtatni fognak. A készenléti rendőrség július 1-től várható augusztus 31-ig. Balesetek: a
közlekedési morál semmit nem változott, sőt romlik. Véleménye szerint elsősorban a fejekben
kell rendet tenni. Ha meg tudják változtatni a morált, akkor lesz változás. 
Kondor Géza polgármester:  megköszöni  a részletes választ. Mindkét bizottság tárgyalta,
kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3
igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a beszámolót kézfelemeléssel
szavazzon.

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

58/2013. (V.27.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja  a „Révfülöp
település  közbiztonságának  helyzetéről  és  a  közbiztonság  érdekében  tett
intézkedésekről” szóló tájékoztatót.

2.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  megkérdezi jegyző asszonyt kívánja-e szóban kiegészíteni az
előterjesztést?
Dr. Szabó Tímea jegyző: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja nagyon alapos
beszámolót készített jegyző asszony, melyet a bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasol.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki elfogadja  a beszámolót kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

59/2013. (V.27.) Kt.  határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

Felelős:     Dr.Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2013. május 30.

3.) Beszámoló a Szociális Szolgálat munkájáról. Révfülöp település szociális „állapota”.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: megkérdezi Fodor Júlia Ágnes szociális szolgálatvezetőt van-e
szóbeli kiegészítése?
Fodor Júlia Ágnes szolgálatvezető: köszöni, nincs szóbeli kiegészítése.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József  Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke:  elmondja,  részletes és
mindenre kiterjedő beszámolót kaptak. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
beszámolót.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester: szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  beszámolót
kézfelemeléssel szavazzon.

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

60/2013. (V.27.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  Szociális
Szolgálat munkájáról, Révfülöp település szociális „állapotáról” szóló beszámolót.

7



4.)  A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  szervezett
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  rendelet  módosítása.  (Írásos  anyag  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  a  hulladékgazdálkodással  kapcsolatban  az
országgyűlés  új  törvényt  alkotott,  a  törvénynek  való  megfelelés  érdekében  szükséges  az
önkormányzat hulladékkezelést szabályozó rendeletének felülvizsgálata. Az anyagot mindkét
bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság  Elnöke: a bizottság 3
igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. 
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott le.
Kondor Géza polgármester: aki elfogadja a rendeletmódosítást kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a

10/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletet
„A települési  szilárd hulladék gyűjtésére  és  elszállítására vonatkozó szervezett
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  7/2011.  (V.25.)  önkormányzati
rendelet módosításáról.”

5.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet
újraalkotása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  a  hatályban  lévő  vagyonrendeletet  a  jogszabályi
változások miatt  módosítani,  újraalkotni  szükséges, mivel  a vagyon törvény új fogalmakat
vezetett  be,  illetve  az Mötv.  szabályait  is  figyelembe  véve,  amelyben  felhatalmazást  ad a
települési  önkormányzatoknak  rendeletalkotásra  a  vagyonkezelői  jog  létesítése,  a
vagyonkezelői  jog  megszerzésének,  gyakorlásának,  valamint  a  vagyonkezelés  ellenőrzés
szabályainak meghatározására. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a
bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Kérdés, vélemény:
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, volt ennek az anyagnak egy pontja, amelyet érintettek a
bizottsági  üléseken is,  amely a  kiküldötthöz  képest  úgy szólna,  hogy „vagyon bérbeadása
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esetén ha a hasznosítás értéke a nettó 10 millió forintot és a bérlet időtartama a 3 évet nem
haladja meg nem kell pályázati eljárást lefolytatni.”

Kondor Géza polgármester:  aki fenti módosítással elfogadja a rendeletet  kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül megalkotja a

11/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletet
„Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól.”

6.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az előző testületi ülésen kezdeményezték a 4. számú
melléklet módosítását, ehhez hozzá kellett igazítani a költségvetést, ezen kívül normatíva és
egyéb  tételek  kerültek  átvezetésre.  Megkérdezi  Biró  Istvánné  pénzügyi  főmunkatársat
kívánja-e kiegészíteni az anyagot?
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: elmondja, a központi támogatások miatti előirányzat
változásokat és a testület által elhatározott módosításokat tartalmazza az anyag.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a
bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  3  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki elfogadja a rendeletmódosítást, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a

12/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletet
„Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatának  2013.  évi  költségvetéséről  szóló
2/2013. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról.”

7.)  A  Révfülöp  Szociális  Alapszolgáltató  Társulás  által  biztosított  személyes
gondoskodást  nyújtó ellátásokról,  azok igénybevételéről,  valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Kondor Géza  polgármester:  elmondja,  Szentbékkálla  község polgármestere  jelezte  azon
szándékát,  hogy  szeretne  szolgáltatót  váltani  a  szociális  étkeztetés  vonatkozásában.
Tekintettel  a szolgáltató változásra a térítési  díjak változását a rendeletben át  kell  vezetni,
hogy azt 2013. július 1-től alkalmazni lehessen. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a
bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen
szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  rendeletmódosítást
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a

13/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletet
„A  Révfülöp  Szociális  Alapszolgáltató  Társulás  által  biztosított  személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok  igénybevételéről,  valamint  a  fizetendő
térítési díjakról szóló 4/2011. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.”

8.) A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester: elmondja,  a  közterületekről  szóló  rendeletben  az  elmúlt
években több olyan eddig nem szabályozott használati igény jelentkezett, amely indokolja a
rendelet módosítását. Ilyen például a Halász utcai gokart kölcsönzés, a cirkusz üzemeltetése a
hotel és kemping közötti területen. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a
bizottság 3 igen szavazattal javasolja a rendeletmódosítás elfogadását azzal a kiegészítéssel,
hogy  az  őszi  ülésen  kerüljön  tárgyalásra  a  közterület-használati  díj  mértékének  a
felülvizsgálata.
Kondor  Géza  polgármester:  volt  még  a  bizottságnak  módosító  javaslata,  mely  szerint
javasolta  a  10  m2  feletti  óriásplakát  díját  3000  Ft/m2/hóra  módosítani,  ill.  a  bizottság
javasolta még a 9-11 tétel összevonását és min. 2 m2-ben megállapítani az alkalmi árusítás
szolgáltatás, portrérajzolás, hennafestés alapterületét. 
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen
szavazattal javasolja az emberi erővel működtetett gokart kölcsönzésnél a fizetendő minimum
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15m2 alapterület meghatározását 4.600 Ft/m2 hó összegben, továbbá a másik bizottságban
már ismertetett módosításokat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért fenti módosítással kiegészítve
a  közterületek  használatáról  és  a  közterületek  rendjéről  szóló  rendeletmódosítással,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül megalkotja a

14/2013. (V.30.) önkormányzati rendeletet
„A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2010. (VI.2.)
önkormányzati rendeletmódosítással.”

9.) Gazdasági Program teljesítésének felülvizsgálata (2011-2014).
(Írásos anyagot a bizottság tagjai megkapták.)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  jelenleg
érvényben  lévő  gazdasági  programja  2011  április  18-án  készült  és  a  2011-2014  közötti
időszakra  szól.  Az  időközi  választásra,  valamint  a  testület  2013.márciusi  alakuló  ülésére
tekintettel a Mötv. rendelkezése értelmében szükséges a gazdasági program felülvizsgálata.
Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3
igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen
szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  az  előterjesztést
kézfelemeléssel szavazzon.

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

61/2013. (V.27.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzat 2011-2014. év közötti időtartamra szóló 2011. április 18-án kelt
Gazdasági Programját felülvizsgálta és ennek eredményeként megállapítja, hogy
az abban megfogalmazott elvek, célok és feladatok egyeznek a képviselő-testület
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elképzeléseivel,  így  annak  rendelkezéseit  a  ciklusból  hátralévő  időtartamra
változatlanul alkalmazandónak tekinti.

10. Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának közép és hosszú távú Vagyongazdálkodási
Terve  .   (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza  polgármester:  elmondja,  az  országgyűlés  elfogadta  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, továbbá a nemzeti vagyonról szóló
törvényt. Ezen két jogszabály számos rendelkezése érinti az önkormányzatok gazdálkodását,
így szükséges volt az új törvények, ill.  az önkormányzati  rendelet közötti jogharmonizáció
biztosítása.
Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja,  szükséges  elfogadni  a  képviselő-testületnek  a
vagyongazdálkodási tervet, ilyen eddig nem volt. 
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottságok véleménye:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3
igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen
szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester:  szavazásra bocsátja,  aki elfogadja az előterjesztés határozati
javaslatát kézfelemeléssel szavazzon.

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

62/2013. (V.27.) Kt. határozat

1. Révfülöp Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az
alábbiak szerint:

Középtávú vagyongazdálkodási terv:
a) Az önkormányzati  vagyonnal – mint a nemzeti  vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b)  A  vagyongazdálkodás  feladata  az  önkormányzat  teherbíró  képességéhez
igazodó,  elsődlegesen  a  közfeladatok  ellátásához  és  a  mindenkori  társadalmi
szükségletek  kielégítéséhez  szükséges,  egységes  elveken  alapuló,  átlátható,
hatékony  és  költségtakarékos  működtetése,  értékének  megőrzése,  állagának
védelme,  értéknövelő  használata,  hasznosítása,  gyarapítása,  továbbá  a
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c)  Az  önkormányzati  vagyonfejlesztés  (létrehozás,  bővítés,  felújítás)  céljait  a
Képviselő testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
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d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A  nemzeti  vagyon  alapvető  rendeltetése  a  közfeladat  ellátásának  biztosítása,
hasznosításának  célja  a  kötelező  és  önként  vállalt  feladatok  hatékony  és
eredményes ellátása.

A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba adása, bérbeadása
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatás

1. Vagyon értékesítése
A  rendelkezésre  álló  szabad  vagyon  értékesítését  forgalmi  értékbecsléssel
megalapozva,  nyilvános  pályázati  kiírás  alapján,  a  vagyonrendelet  előírásai
szerint  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  alapján  kell
lefolytatni.
A  vagyon  értékesítéséből  származó  bevétel  elsősorban  fejlesztési  kiadások,
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.

2. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban
bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan
esetében törekedni  kell  arra,  hogy minél  rövidebb ideig  legyen kihasználatlan
állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges.

3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási
tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti.
Az  önkormányzat  csak  olyan  gazdálkodó  szervezetben  vehet  részt,  amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
e)  Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  vagyon-nyilvántartás  aktualizálására,
melynek  fontosságát  hangsúlyozza  az  önkormányzati  vagyonban  várható
változások.
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés
szükséges.

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a
hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  gondoskodjon  a
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.

Felel  ő  s  :     Kondor Géza, polgármester
Határidő: folyamatos

11. Szűcs Barnabás kérelme fennmaradási engedélyhez történő hozzájáruláshoz.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Kondor Géza  polgármester:  elmondja,  ez  a  napirend  már  a  múltkori  testületi  ülésen  is
napirendre került, de az utolsó pillanatban adatok hiánya miatt levették. Azóta annyi történt,
hogy a Vízpart-tourist zrt. kiadott egy nyilatkozatot, melyben nyilatkozik arról, hogy az az
üzlethelyiség,  amely a fennmaradási  engedély kérelem tárgya  a  bérleti  idő lejárta  után az
értékének 1%-áért a bérbeadó tulajdonába kerül. Úgy gondolja minden olyan veszély elhárult
ezzel  a  nyilatkozattal,  amely  az  önkormányzatot  bármiféle  kötelezettségre  késztetné  a
későbbiekben. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3
igen szavazattal javasolja a képviselő-testület felé az engedély megadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza  polgármester: szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  engedély  megadásával,
kézfelemeléssel szavazzon.

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

63/2013. (V.27) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Révfülöp
1178/5 hrsz-ú ingatlan 6/10 arányú tulajdonosa, hozzájárul az ingatlan területén
Szücs  Barnabás  (8200  Veszprém  Endrődi  u.  67/3.)  által  építési  engedélytől
eltérően épített  zöldségüzlet  fennmaradási és egyben végleges használatbavételi
engedélye kiadásához.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt  
tájékoztassa.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. június 15.

 
12. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  elmondja, a megállapodás módosítását az összes társulásban
résztvevő  képviselő-testületnek  el  kell  fogadni,  amennyiben  valamelyik  képviselő-testület
nem  fogadja  el  a  normatívák  utalásánál  fennakadás  keletkezik.   Kéri  a  bizottságok
véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3
igen szavazattal javasolja a megállapodás módosítás elfogadását.
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Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen
szavazattal  javasolja  a  képviselő-testület  felé  a  társulási  megállapodás  módosításának
elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott le.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  Tapolca  és  Környéke
Kistérség  Többcélú  Társulás  Társulási  Megállapodás  módosításával  kézfelemeléssel
szavazzon.

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

64/2013. (V.27.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke
Kistérség  Többcélú  Társulása  által  Magyarország  Alaptörvényének,
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
(továbbiakban:  Mötv.)  87-95.  §-ában  foglalt  szabályoknak,  valamint
Magyarország  2013.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  tv  3.sz.  melléklet
Kiegészítő  szabályokban foglalt  szempontok  szerint  elkészített  Társulási
Megállapodást 2013. június 30-i hatállyal jóváhagyja.
A Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  Tapolcai  Közös  Önkormányzati
Hivatal részére a döntésről szóló határozat kivonatot küldje meg.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Tárulási  Megállapodás
aláírására.

Felelős: a.) Dr. Szabó Tímea jegyző
              b.) Kondor Géza polgármester
Határidő: a.) – b.) pontokra azonnal

13.  Észak-balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a 6 hónapos törvényi határidő június 30-án lejár. A
felülvizsgálatot  a  társulás  munkatársai  elvégezték,  ennek  keretében  megtörtént  a
megállapodás hatályos jogszabályi rendelkezésekhez való hozzáigazítása, a társulás jogállási
besorolása,  valamint  korrigálásra  kerültek  a  szakfeladat-kódok,  ill.  a  társulás
bankszámlaszáma. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3
igen szavazattal javasolja a megállapodás módosítás elfogadását.

15



Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen
szavazattal javasolja a társulási megállapodás módosításának elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  társulási  megállapodás
módosításával kézfelemeléssel szavazzon.

65/2013. (V.27.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni
Térség Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati  Társulás
Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT
határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja.
Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti.
A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elfogadó  határozatot
tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat és a
Társulási  Megállapodás  helyébe  lépő,  a  módosításokat  tartalmazó  egységes
szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős:    Kondor Géza polgármester
Határidő:  2013. június 15.

14.  A  „Díszpolgári  Cím”,  valamint  „Villa  Filip  Érdemrend”  alapításáról  és
adományozásáról  szóló  rendelet  alapján  előkészítő  bizottsági  tag  felkérése  lemondás
miatt. (szóbeli előterjesztés)

Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  a  Kitüntetéseket  Előkészítő  Bizottság  Elnöke
Domonkos  Aladárné  sokévi  munka  után  lemondott.  Ezúton  is  megköszöni  munkáját.  Az
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottsági ülésen felkérték a bizottság elnökét, hogy keressen
fel új tagjelöltet. 
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  elmondja,  az  ülést
követően felkereste Rádóczy Kálmánnét, aki elfogadta ezen felkérést. 
Kondor  Géza  polgármester:  ismerteti  a  határozati  javaslatot.  Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzat  Képviselő-testülete  „Révfülöp  Díszpolgára”  és  a  „Villa  Filip  Érdemrend”
elismerésének  odaítélését  és  átadását  megelőző  eljárás  lefolytatásra  a  7  fős  Előkészítő
Bizottság  tagjának  Rádóczy Kálmánnét  felkéri.  Felkéri  a  polgármestert,  hogy a  döntésről
Rádóczy Kálmánnét tájékoztassa. Felelős: Kondor Géza polgármester, határidő: azonnal.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  az  ismertetett  határozati  javaslattal
egyetért kézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

66/2013. (V.27.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Révfülöp
Díszpolgára” és a „Villa Filip Érdemrend” elismerésének odaítélését és átadását
megelőző  eljárás  lefolytatásra  a  7  fős  Előkészítő  Bizottság  tagjának  Rádóczy
Kálmánnét felkéri. 
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Rádóczy
Kálmánnét tájékoztassa. 
Felelős:    Kondor Géza polgármester 
Határidő: azonnal.

Bejelentések.
Szegi  János Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság Elnöke:  elmondja,
tavaly  tavasszal  csatlakoztak  az  MLSZ  által  kibocsátott  pályázathoz.  Most  tavasszal
jelentkezett két cég, akik fizetnének ilyen támogatást az egyesületnek. Ismerteti a támogatók
nevét és a támogatás  összegét.   Ezen összegeket  célirányosan kell  elkölteni.  Az egyesület
pályavilágításként jelölte meg ezt a célt, valamint kispad beszerzésre és sportszer vásárlásra.
A pénz valószínűleg a jövő hét folyamán megérkezik és az őszre várhatóan lesz világítás a
sportpályán.
Kondor Géza polgármester: megköszöni a részvételt a képviselő-testületi ülést 17.30 órakor
berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
polgármester jegyző
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