Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án 08.40
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme
Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Török Péter alpolgármester
Eitner József képviselő,
Szabó Sándor Pál képviselő,
Szegi János képviselő,
Simon László képviselő
(6 fő)
A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából Takács Katalin igazgatási
csoportvezető, Müller Márton főtanácsos, Kovács Kálmán adóügyi főmunkatárs, Herczeg-Balogh
Ildikó Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja.
Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Megállapítja,
hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 6 fő képviselőből 5 fő képviselő és a
polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Elmondja, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül javasolja még megtárgyalni a
Nagyközségi Sportegyesület Sakkszakosztályától a tegnapi nap érkezett támogatási kérelmet.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását.
Napirend

1.) A helyi adókról szóló 14/2004. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2.) Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.) Nagyközségi Sportegyesület anyagi támogatás kérelme.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
1.)A helyi adókról szóló 14/2004. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal jelezte,
hogy a képviselő-testület helyi adókról szóló rendelete nem harmonizál az előírásokkal. Ezt a
rendeletet mindenképpen meg kell majd változtatni. Jegyző asszonnyal átbeszélték, ma
mindenképpen valamilyen döntést kell hozni. Úgy gondolja, a választások előtt a testületet
ilyen változtatással megterhelni nem lehet. A kidolgozott előterjesztésből látszik, hogy az
önkormányzatnak a lakások utáni építményadóból jelenleg kb. 4 millió forint körüli bevétel
van, a kedvezmények levonása után. Át kell gondolni, és erre a rendelkezésre álló idő kevés.
Esetleg más adóbevételek ésszerű beszedésének átgondolása is szóba jöhetne. Bonyolult,
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komplex téma. Javaslata az, tekintettel arra, hogy ennek vannak szociális hatásai is, amelyet át
kell gondolni, a kormányzat részéről is van olyan törekvés, hogy a lakossági rezsicsökkentést
tovább kell folytatni, ez is tulajdonképpen a rezsicsökkentésnek egy speciális formája, ebben
a nagyon rövid időben már nem tudják eldönteni, illetve nem feltétlenül vannak már ebben a
rövid hátralévő időszakban felhatalmazva, hogy döntsenek. Javasolja további hatásvizsgálatok
lefolytatását, és a döntés elhalasztását. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
javasolja a döntés elhalasztását és további tanulmányok lefolytatását.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
javasolja egyhangúlag a döntés elhalasztását és további hatástanulmányok elkészítését.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a
rendelettervezetet ne fogadják el és javasolja az új adórendelet gazdasági és társadalmi
hatásainak további vizsgálatát, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
122/2014. (IX.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló
rendelettervezetet nem fogadja el.
A Képviselő-testület javasolja az építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó és
helyi iparűzési adó gazdasági és társadalmi hatásainak további vizsgálatát és
annak a 2014. novemberi soron következő képviselő-testületi ülés elé terjesztését.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
novemberi ülése
2.)Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Mártont, hogy ismertesse az előterjesztést.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, a folyékony hulladék szállítási közszolgáltatás tekintetében
rendeletet szükséges alkotni. Révfülöp nagyközség 90%-ban szennyvízcsatornával ellátott, de vannak
még olyan területek, ahol csak autóval tudják megoldani a szennyvíz elszállítását. Első lépésben a
pályázat kell kiírni a vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra. Ez egy többlépcsős
folyamat, az első a pályázati felhívás elkészítése.
Kondor Géza polgármester: tehát döntést a pályázat kiírásáról hoznak most. Kéri a bizottságok
véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 2 igen szavazattal
javasolja a települési folyékony hulladék elszállítására a pályázat kiírását.
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Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a képviselő-testület felé a települési folyékony hulladék elszállítására a pályázat
kiírását.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a pályázat kiírásával, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
123/2014. (IX.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési folyékony
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
szolgáltatás elvégzésére” pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1. számú
mellékletét képezi, mely az alábbi időpontokkal egészül ki:
A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 31.
A borítékok bontása:2014. november 5.
Eredményhirdetés időpontja:2014. november 10.
A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2 év
A pályázatot Révfülöp, Villa Filip tér 8. szám alatti hirdetőtábláján, valamint honlapján
teszi közzé, továbbá azt eljuttatja a 20 km távolságon belül a pályázat szerinti
szolgáltatást végzőkhöz.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014.október 15.

3.)Nagyközségi Sportegyesület anyagi támogatás kérelme.
Kondor Géza polgármester: elmondja, hogy a Nagyközségi Sportegyesület anyagi
támogatás iránti kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A szükséges mellékleteket
benyújtották. Fülöp Zoltán elnök kérelmében előadta, hogy a sakk szakosztály az elmúlt
időszakban felmerült költségei, valamint a futball csapat őszi versenyeztetésének kiadásai
miatt a működéshez szükséges lenne 400.000 Ft támogatás, melyből a sakkszakosztály részére
a kért 140.000 Ft-ot biztosítanák. Az idei évben 10.000 Ft-ot tudott eddig a Sportegyesület
kifizetni a sakkszakosztály részére.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: javasolja, hogy
biztosítsák részükre a kért összeget.
Szabó Sándor Pál képviselő: el kell mondani, hogy a sportegyesületet támogatja az
önkormányzat, melyben van három-négy szakosztály. Jogosan felvetődik a kérdés, hogy miért
csak a focisták viszik el ezt a támogatást.
Kondor Géza polgármester: ennek az összegnek a célirányosságát meghatározhatják,
tekintettel arra, hogy a kérelemben az hangzik el, hogy szeretnék ezt a problémát is
megoldani, a megítélt támogatásból, ami 400.000 Ft, akkor ebből soron kívül ezt a problémát
oldják meg és utána a többit saját belátásuk szerint használják fel és számoljanak el róla a
meghatározott határidőig.
3

Herczeg-Balogh Ildikó Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja:
kérdése, arra van lehetősége az önkormányzatnak a jövőre való tekintettel, hogy amikor
például egy sportegyesületnek ad támogatást, azt meghatározza, hogy melyik szakosztály,
milyen támogatásban részesülhet?
Kondor Géza polgármester: meghatározzák, hogy mire kell elkölteni az összeget.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a felhasznált
összegről el kell számolni.
Török Péter alpolgármester: ez a támogatás a futballra megy?
Kondor Géza polgármester: a sportegyesület kéri, amiből 160-200.000 Ft körüli a
sakkszakosztály. A sportegyesület tavaly elkezdett egy fejlesztést. Javasolja, hogy fogadják el
a 400.000 Ft-os támogatás biztosítását. Aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
124/2014. (IX.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XI.
6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a
Révfülöp Nagyközségi Sportegyesületet (8253 Révfülöp, Iskola u. 2.) egyszeri
400.000 Ft-tal, azaz Négyszázezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik
bankszámlája javára.

az Egyesület

A támogatás célja:
-

az Egyesület működési kiadásainak támogatása,

-

a sakkszakosztály eddig felmerült működési költségeinek (140.000 Ft)
biztosítása.

A támogatási cél kormányzati funkciója: 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása.
A felhasználás határideje: 2014. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2015. január 15-ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének
megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az
Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.
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Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2014. október 15.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak
szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.
Kondor Géza polgármester: megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 8.50 órakor
berekeszti.

kmft.

Kondor Géza
polgármester

Dr.Szabó Tímea jegyző
megbízásából

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:
Takács Katalin
igazgatási csoportvezető
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