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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 13-án 

(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Eitner József  képviselő 

  Miklós Tamás  képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő 

  Slemmer József János képviselő 

  Simon László  képviselő (6 fő) 

 

Török Péter alpolgármester bejelentette távolmaradását.  

 

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos, Egyedné 

Kovács Margit pénzügyi munkatárs.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: -  

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a megjelent 

képviselő urakat, jegyző asszonyt, munkatársakat.   

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő 

képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat. Jegyző asszony bizottsági ülésen már jelezte, és tárgyalták is a 

bizottságok, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása című napirendet, ahol a 

háziorvosok iparűzési adó mentesítésével kapcsolatos döntést kell meghozni, már harmadszor 

tárgyalják, egy formális döntést kell hozniuk.  

 

1. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Közbeszerzési Szabályzat módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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6. A képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

7. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

8. Révfülöp Nagyközség településrendezési eszközeinek részterületekre történő 

módosítása – főépítészi vélemény alapján szükséges döntések meghozatala 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

9. Rétsarki dűlő – köztemető közötti járdaszakasz építésére érkezett ajánlatok 

elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

10. Közterületek átnevezésére érkezett javaslatok megtárgyalása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

11. Civilszervezetek támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

12. Civilszervezetek elszámolása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

13. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület használat iránti kérelem elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalását. 

 

 

 



3 
 

N a p i r e n d 

 

 

1. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Közbeszerzési Szabályzat módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

6. A képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

7. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

8. Révfülöp Nagyközség településrendezési eszközeinek részterületekre történő 

módosítása – főépítészi vélemény alapján szükséges döntések meghozatala 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

9. Rétsarki dűlő – köztemető közötti járdaszakasz építésére érkezett ajánlatok 

elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

10. Közterületek átnevezésére érkezett javaslatok megtárgyalása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

11. Civilszervezetek támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

12. Civilszervezetek elszámolása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

13. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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Zárt ülés: 

 

1. Közterület használat iránti kérelem elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt eseményekről, 

valamint a polgármester és a bizottság elnökének a két ülés közötti időben történt átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza polgármester: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban nincs 

kiegészíteni valója.  

Kérdezi a szociális bizottság elnökét, hogy hoztak-e valamilyen döntést.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 10 fő részére 

összesen 335.000 Ft települési támogatást állapított meg.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök úr tájékoztatását. Megkérdezi, kinek van 

kérdése, észrevétele a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel a lejárt idejű határozatokkal kapcsolatban, szavazásra 

bocsátaná, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

2/2017. (II.13.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)  

 

Kondor Géza polgármester: Minden év legfontosabb napirendje úgy gondolja, a következő 

évi költségvetés, jelen esetben a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása. Annyiban 

egyszerű a helyzetük, hogy a működéssel kapcsolatos paraméterek, úgy gondolja, évtizedek óta 

annyira olajozottan, meghatározott szisztéma alapján működnek, hogy ebben a képviselő-

testületnek nagyon nagy mozgástere nem igazán volt. Általában ilyenkor a következő évi 

fejlesztéssel kapcsolatos célkitűzésekről szoktak hosszasan tanácskozni. Ezekkel a 

témakörökkel kapcsolatban annyiban előnyben vannak, hogy október, november hónapban már 

évek óta a következő év jelentősebb beruházásokról, fejlesztésekről előzetes költségvetési 

tárgyalást folytatnak, és ott a főirány vonalat kijelölték. Mielőtt a bizottságokat kérdezné, hogy 



5 
 

milyen megállapításra jutottak a bizottsági ülésen, megkérdezi a napirendi pont előkészítőjét, 

hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolóját. 

 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi munkatárs: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, ha 

kérdés van, szívesen válaszol.  

 

Kondor Géza polgármester megkérdezi a bizottságokat, hogy milyen döntést hoztak.  

 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi 

pontot, és 4 igennel, egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság a költségvetés tervezetét 

megalapozottnak tartja, stabil gazdálkodást biztosít a 2017. évre. A szociális támogatások az 

előző évekhez hasonló összegben kerültek tervezésre, így az arra rászorulókon is tudnak 

segíteni. A tervezett beruházások, felújítások tovább növelik a lakosság komfortérzetét, a 

település vonzerejét. A bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Mielőtt a kérdésekre 

rátérnének, elmondaná, amit az együttes bizottsági ülésen részletesen kifejtettek, hogy néhány 

csapás érte őket. A kötelezően elvárt bérminimum, minimálbér emelkedése elég jelentős, közel 

5-6 millió forintos pluszterhet jelent a rendszernek. Azonkívül érzékenyen fogja őket érinteni 

az idegenforgalmi adó után járó támogatás csökkenése. Annak ellenére még jó dolgok is 

történnek velük, a költségvetésben szerepelnek olyan tételek, sok milliós tételek, amelyekhez 

nagy eséllyel pályázati források is hozzá lesznek rendelve. Itt kiemelné, hogy strandfejlesztésre, 

ha jól emlékszik 10 mFt körüli összeget szántak, és a média lekommunikálta, illetve a 

képviselő-testület teljes gőzzel dolgozik, a bizottsági tagokat is beleértve, egy anyagnak az 

összekészítésén, ugyanis szerdán az ügynökségtől érkeznek hozzájuk a révfülöpi tervekről 

érdeklődni, és ott egy kicsit előszűrik a lehetőségeket. Olyan fejlesztéseket támogatnak, amik a 

nyárra, legkésőbb június 1-jére megvalósulnak. Viszonylag gyors dologról van szó. Ahogy a 

médiában lekommunikálták, a strandoknál 40-50 mFt-ra lehet számítani. Meg kell próbálni 

ezekhez a forrásokhoz hozzájutni. Ezt igazából azért mondta el, nem feltétlenül költségvetéshez 

tartozik, de mégis, mert ha ehhez a pénzhez hozzájutnak, akkor az 10 millió forint, amit 

odaszántak, az nem terheli a költségvetést. Ugyanakkor vannak olyan fejlesztési minimál célok, 

mint a színpad, kultúrházzal kapcsolatos dolgok, ezzel kapcsolatban ma jött az e-mail, hogy a 

TOP-os pályázattal kapcsolatban szintén egy ilyen konzultációs bizottság fog lejönni hozzájuk 

személyesen megkeresni őket. Ha ezek a pályázati források a költségvetésben szerepeltetett 

dolgokból váltanak ki bizonyos dolgokat, akkor lesz lehetőség arra, hogy egy nagyobb 

megtakarítással menjenek át a következő évbe. Vagy pedig bizonyos dolgoknak a tempóját 

tudják növelni. Ezeknél a dolgoknál azt gondolja, ezek csak pozitív irányba fogják tudni 

megváltoztatni, amit kitűztek. Amit kitűztek az, amit reálisan meg tudnak valósítani.  

Van-e kérdése, észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: Tisztelt Képviselő-testület, Jegyző asszony, 

Polgármester úr! Néhány gondolatot szeretne elmondani az idei költségvetéssel kapcsolatosan. 

Az év végén olyan szervezeti változás következett be az Önkormányzat gazdálkodásában, 

életében, decemberben határoztak róla, hogy a gyermekétkeztetés feladatát, ami az 

önkormányzati feladatok között van, most a törvényi rendelkezésnek megfelelően át kell 
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csoportosítani. Az óvodai társuláshoz került át a gyermekétkeztetés. Ez némiképpen 

megváltoztatta a szerkezetét a költségvetésnek. Egyfelől összegében, bár ez az 529 mFt 

főösszeg tulajdonképpen még mindig hasonló nagyságrendben szokták az évet kezdeni, ehhez 

nyilvánvaló, hogy jöttek hozzá pluszbevételek, vagy más egyéb tényezők, akkor ezt 

módosították. Ahogy a polgármester úr is már említette, a támogatásban 10 mFt-os csökkenés 

áll be, az állami támogatás területén, amely az ifa-támogatásnak a csökkenéséből adódik. A 

közhatalmi bevételeik szinten vannak. A működési bevételek csökkentek, ennek elsősorban az 

az oka, hogy az étkeztetéssel kapcsolatosan a bevétel 22-23 mFt-tal már nem itt jelenik meg a 

költségvetésben, hanem a társulás költségvetésében. A kiadásnál, ahogy már szó volt róla, 

emelkedést okoz az, hogy a minimálbér és a kötelező bérminimumot fel kellett emelni, és ezt 

meg is tették. Ez jó pár millióval megemeli a költségvetést. Amíg a szociális hozzájárulás, ami 

a munkáltatót terheli, az 27%-ról 22%-ra csökkent, azonban a bértömeg emelkedés miatt még 

itt is némi emelkedés állt be, közel 1 mFt összeggel. A dologi kiadások szintén csökkentek, itt 

megjelenik az, hogy a bevételi oldalon elmaradt az étkeztetésből keletkező bevétel, itt viszont 

ki kellett venni az étkeztetéssel kapcsolatos költségeket, ami közel 42 mFt. Azonban ennek 

majdnem a teljes összegét vissza kell juttatni átadott pénzeszköz formájában a társulás részére.  

Az ellátottak juttatásai növekedést mutatnak a terv szerint. A beruházások, ahogy már szó volt, 

125.448.000 Ft, ez az eredeti, illetve az ősszel összeállított terv. Ha támogatáshoz jutnak, akkor 

azok a bevételi oldalon is meg fognak jelenni.  

Ezen kívül jelentős pénzeszköz átadásaik vannak, kb. nettó összegben 80 millió forint körül, 

amiből 51 millió Ft az óvodát illeti, ezen kívül van még a közös hivatalhoz való hozzájárulás, 

különböző társulások, egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan ügyeleti ellátás. A 

civilszervezetek támogatása is hasonló mértékű, a korábbi években ezeket szinten kívánták 

tartani, és megfelelőképpen honorálni ezt a tevékenységet. Nyilvánvaló ennek megfelelően a 

tartalékolás kisebb mértéket fog elérni, amely annak a mértékében változik, annak függvénye, 

hogy az összes bevételük befolyik-e, a kiadásaikat mind elköltik-e.  

Amit még ki szeretne emelni, mint ahogy közismert az idei évre adóemelést nem hajtottak 

végre, azokat a bevételeiket, melyeket beterveztek, azokat az előző évek realitása és tapasztalata 

alapján tervezték meg. Összességében azt tudja mondani, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 

költségvetésük most is stabil, kiegyensúlyozott, tartalékkal rendelkeznek, induló tartalékkal, és 

várhatóan év végén is tisztességes tartalékkal tudnak zárni, emellett pedig fedezetet 

biztosítottak minden olyan tevékenységre, amelyet el kell végezniük. Ennyit szeretett volna.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni elnök úr kiegészítését. Kéri a képviselő urakat, 

tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket a költségvetéssel kapcsolatban.  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a 2017. évi költségvetéssel 

egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

megalkotja az 

 

1/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet 

 

A 2017. évi költségvetésről. 

 

 

 

Kondor Géza polgármester: Nyilatkozni kell a képviselő-testületnek a 2017., 2018. évre 

adósságot keletkeztető ügyletről. 
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Dr. Szabó Tímea jegyző: Az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek arányairól 

kell dönteniük.  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki az önkormányzat saját 

bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról 

szóló határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

3/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 

megállapításáról  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

                                                              2017.  103.700.000 Ft 

                                                              2018.  103.700.000 Ft 

                                                              2019.  103.700.000 Ft 

        2020.  103.700.000 Ft 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2017. 0 Ft 

                                                              2018. 0 Ft 

                                                              2019. 0 Ft 

                                                              2020. 0 Ft 

 

 

2. Közbeszerzési Szabályzat módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ismét változtak a közbeszerzési szabályok január 1-jével. Ennek 

eredményeképpen a tavaly elkészített Közbeszerzési Szabályzatuk elavult. A VeszprémBer Zrt-

t kérték meg, most már mondhatják, hogy partnerük a közbeszerzési tevékenységben, hogy 

készítse el ezt a szakmunkát, és ők professzionálisan elkészítették. Ennek az a módja, hogy a 

Közbeszerzési Szabályzatot a képviselő-testületnek is jóvá kell hagyni.  

Mindkét bizottság tárgyalta. A Gazdasági Bizottságot kérdezi, hogy a Közbeszerzési 

Szabályzat módosításával egyetért-e.  

 

Bizottsági vélemények: 
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Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és 4 igennel, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 2 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a Közbeszerzési Szabályzatot 

elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

4/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Közbeszerzési Szabályzatot. 

 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi munkatárs az ülésről távozik 16,27 órakor 

 

 

3. 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Minden évben a közbeszerzési tervet össze kell állítani, aminek 

alapja a kitűzött beruházások, illetve amely a közbeszerzési határértéket meghaladja, azokat 

szerepeltetni kell. Jelenleg az előrelátható, illetve tervezhető elemeket helyezték be. Konkrétan 

szabadtéri színpad, a piac, ha pozitívan bírálják el a pályázatot, kultúrház előkészítése szerepel 

a közbeszerzési tervben. Ha valami kimaradna, és mégis meg tudják valósítani, akkor testületi 

ülés keretében tudják módosítani. Ha valamelyik beruházás nem valósul meg, az 

következményekkel nem jár, csak a testületet tehermentesíti egy ülés megtartása alól.  

Mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és 4 igennel, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a 2017. évi közbeszerzési 

tervet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 
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5/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület az 1. számú mellékeltben 

foglaltak szerint a 2017. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

4. Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

 

 

Kondor Géza polgármester: Tavaly óta törvény kötelezi őt arra, hogy a februári ülésen 

nyilatkozzon az évi szabadság ütemezéséről. Szabadságot nem lehet átvinni a következő évre. 

Elmondaná, hogy a tavalyi szabadságát sikerült lenulláznia.  

Az együttes bizottsági ülésen elmondta, hogyan kéri az idei évi szabadsága ütmezését. A 

szabadságából 10 napot május második felében, július végén 10 napot, augusztus vége, 

szeptember elején 10 napot, és a maradék 9 napot december hónapban a karácsonyi ünnepek 

magasságában szeretne előreláthatólag kivenni.  

Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 4 igen szavazattal javasolja elfogadásra.  

 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra teszi fel a kérdést, aki a polgármester 2017. évi 

szabadságának ütemezését jóváhagyja, kézfeltartással jelezze. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

6/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kondor Géza, 

polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Május 15-26., július 17-28., augusztus 28-szeptember 8., december 15-31. 

 

 

5. Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Kondor Géza polgármester: A polgármesternek fix illetménye van, lakosságszám arányosan, 

január 1-jétől módosították a 2013. előtti időszakhoz hasonló összegre. Az ő esetében egy 

jelképes megállapítást kell meghozni. Alpolgármester tiszteletdíjánál van mozgásterük, alapja 
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a társadalmi megbízatású polgármester díjazásának a 90%-a, ami a maximális összeg 130.000 

Ft/hó lenne. A testületnek kell meghatározni a tiszteletdíj mértékét.  

Az ő illetményének szavazásához, mivel a személyéről van szó, bejelenti érintettségét. Kéri, 

hogy az érintettsége okán zárják ki a szavazásból.  

Megkérdezi a Gazdasági Bizottságot az illetménnyel kapcsolatban milyen javaslat hangzott el. 

 

Bizottsági vélemények: 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: Az 

illetményekkel kapcsolatban a következő javaslat hangzott el. Mint ahogy a polgármester úr 

említette, a törvény szerint került megállapításra, 398.868 Ft illetmény, 59.830 Ft költségtérítés. 

Az alpolgármester esetében 120.000 Ft-ban javasolják a tiszteletdíj megállapítás, a tiszteletdíj 

15%-a a költségtérítés összege.  

A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 4 igen szavazattal javasolja 

elfogadásra.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy őt érintettség okán 

kizárják a szavazásból a polgármester illetményének megállapításáról szóló döntés 

meghozatalánál, kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

7/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kondor Géza, 

polgármestert a polgármester illetményének megállapításáról szóló döntés 

meghozatalára irányuló szavazásból kizárja.  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a polgármester illetményének 

megállapításával, kézfeltartással jelezze. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

8/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

A polgármester illetményének megállapításáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kondor Géza, polgármester 

illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés b) pontja alapján 2017. január 1-jétől havi 398. 868  

Ft-ban állapítja meg.  

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 59. 830 Ft - illetménye 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  
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Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

Felelős: Török Péter, alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza polgármester: Alpolgármester úr tiszteletdíjával kapcsolatban van-e kérdés, 

észrevétel?  

Amennyiben nincs, aki alpolgármester tiszteletdíjának összegével, illetve a 15%-os 

költségtérítéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

9/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Török Péter, alpolgármester 

tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől havi 120.000 Ft-ban 

állapítja meg.  

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 18.000 Ft - tiszteletdíja 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

6. A képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Kondor Géza polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Tekintettel arra, hogy a 

képviselőknek, bizottsági tagoknak a tiszteletdíja évtizedek óta nem változott. Jelentősen most 

sem fog, de abból indulnak ki, hogy nem a polgármester, alpolgármester vezeti a települést, 

hanem a képviselő-testület. Mindenképpen egy jelképes változást indokoltnak tartana, és 

javasolná, a bizottsági tagsági díjat 10.000 Ft-tal emelnék, ez azt jelenti, hogy érinti a 

bizottságoknak a külső tagjait, illetve a bizottságok képviselő, de nem bizottsági elnök tagjainak 

a díjazását. 10.000 Ft lenne egységesen. A bizottsági elnököknek pedig az elnöki pótlékát 

emelnék meg 10.000 Ft-tal. Gyakorlatilag így mindenkinek bruttó 10.000 Ft-tal emelkedne a 

tiszteletdíja. A külső tagokkal kapcsolatban bizottsági ülésen megvitatták, lehetőség szerint, 

márciusban az SZMSZ-ben módosítanák azt a pontot, hogy a külső bizottsági tagoknak is a 

képviselő-testületi ülésen ugyanúgy legyen lehetőségük részt venni, nyilván szavazati joguk 

nem lehet, mert törvény szabályozza, de ahogy a civilszervezeteknek is lehetősége van arra, 
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hogy részt vegyenek az ülésen, és megvitassanak bizonyos dolgokat, úgy gondolja, hogy a külső 

bizottsági tagok, akik tulajdonképpen a döntés előkészítésében részt vesznek, legyen 

lehetőségük, nyilván nem kötelező jelleggel, a testületi ülésen is képviselni álláspontjukat, 

illetve az SZMSZ-ben rögzített tartalmakban kifejteni véleményüket. Ezzel is kicsikét a most 

megvitatásra kerülő illetménynöveléssel egy kicsit a terhét is viseltetik az urakkal. Ez ennek a 

napirendnek nem része, ezt márciusig előkészítik, a bizottsági ülésen ennek a technikai részéről 

néhány szót már ejtettek, de bizottsági témáról van szó. Megkérdezi a bizottságokat, hogy 

milyen döntést hoztak.  

 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, illetve 

átbeszélték a dolgokat, egyeztettek a tiszteletdíjakkal kapcsolatos növelési lehetőségekről, és 4 

igennel, egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. A képviselőknek és a 

bizottsági tagoknak egységesen 10.000 Ft-tal emelkedne a havi tiszteletdíja. Kérdezi, hogy 

ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Külön a képviselőknek nem, csak a bizottsági tagoknak emelkedne. 

 

Kondor Géza polgármester: Igen, de mivel minden képviselő bizottsági tag is az elnök 

kivételével, ezért őket is érinti az emelés. Az elnök urakat pedig azért nem, mert ők nem 

bizottsági tagok, hanem bizottsági elnökök.  

 

Slemmer József János képviselő: Ebben az esetben a cím, hogy „képviselők tiszteletdíjáról”?  

 

Kondor Géza polgármester: Biztosan jó, mert a bizottsági tagok is ugyanabban a fejezetben 

vannak.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: A rendeletnek ez a címe, hogy „a képviselők tiszteletdíjáról”.  

 

Kondor Géza polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki 

a képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítását egyetért, kézfeltartással 

jelezze.  

 

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

megalkotja az 

 

2/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet 

 

a képviselők tiszteletdíjáról szóló  

12/2014.(X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.   
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7. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Kondor Géza polgármester: A rendelettel kapcsolatban átadná jegyző asszonynak a szót, 

hogy ismertesse, miért van szükség a rendelet módosítására. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Alapvetően a rendelet alkalmazása során felmerülő problémákat 

szeretnék ezzel a módosítással kezelni. Az egyik része az lenne, eddig a rendelet hatálya csak 

a településen lakóhellyel rendelkező személyekre terjedt ki. A módosításnál javasolják, hogy 

azokra a személyekre, akiknek tartózkodási helye van a településen, de itt élnek életvitelszerűen 

is, terjedjen ki a rendelet hatálya. Tudjon rajtuk is segíteni az önkormányzat, amennyiben 

szükséges. További módosítás, abban az esetben, hogy ha valamely ellátás hosszabb időre, 1 

évre kerül megállapításra, és még a lejárat előtt beadásra kerül az új ellátásra vonatkozó 

kérelem, akkor nehezen tudták kezelni, hogy mikortól állapítsák meg az új ellátást, mivel ezt a 

rendelet nem szabályozta, ezzel a módosítással ezt is rendeznék, hogy amennyiben a lejárat 

megelőző 2 hónapon belül kerül beadásra, akkor a korábbi jogosultság megszűnését követő nap 

lesz az új jogosultság kezdete. Ezen kívül, hogy a rendelet hatályát kibővítették a tartózkodási 

hellyel rendelkező személyekre, a temetésre tekintettel adott települési támogatást viszont 

leszűkítik az itt lakóhellyel rendelkező személyekre. Ez eddig is így volt, csak most külön 

kimondják, mivel a rendelet hatálya módosult az eddigiekhez képest.  

 

 

Kondor Géza polgármester megkérdezi a bizottságokat, hogy milyen döntést hoztak.  

 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A jegyző asszony által elmondott módosításokat a 

bizottság 2 igennel javasolja elfogadásra a testületnek.  

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi 

pontot, és 4 igennel, egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Egyéb észrevétel van-e napirenddel kapcsolatban? Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, 

szavazásra bocsátaná, aki a szociális rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

megalkotja az 

 

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló  3/2015.(II.16.)  önkormányzati rendelete 

módosításáról. 
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8. Révfülöp Nagyközség településrendezési eszközeinek részterületekre történő 

módosítása – főépítészi vélemény alapján szükséges döntések meghozatala (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

  

Kondor Géza polgármester: A jelenleg folyamatban levő, kimondottan magánterületeket 

érintő, helyi építési szabályzat módosítása utolsó fázisban van. A főépítész véleményezése 

során jelezte, hogy a képviselő-testület, bár egyszer ezt már elfogadta, tételesen nevesíteni kell 

azt, hogy mi kerül  módosításra. Az érintetteknek jelezné, ha minden rendben lesz, akkor április 

közepén jogerős építési szabályzatuk lesz.  

Mindkét bizottság tárgyalta. A Gazdasági Bizottságot kérdezi.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A korábban már tárgyalt témáról, annak 

kibontásáról, konkretizálásáról van szó, korábban csak általános dolgokat fogalmaztak meg, 

most konkrétan a véleményezés alapján kibontásra került, így természetesen 4 igennel, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a Révfülöp Nagyközség 

településrendezési eszközeinek részterületekre történő módosításához – főépítészi vélemény 

alapján szükséges döntéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

10/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület egyetért a jelenleg hatályos 

településrendezési eszközök részleges részterületekre történő felülvizsgálatával. A 

településtervezési munka konkrét tervezési területeit és a tervezési feladatokat az 

előterjesztés 1-6. pontja alapján határozza meg.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal és folyamatos 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

9. Rétsarki dűlő – köztemető közötti járdaszakasz építésére érkezett ajánlatok elbírálása 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Kondor Géza polgármester: Mint ismert, a Rétsarki dűlőig vitték el a járdát. A fölötte lévő 

részt a tulajdonjogi viszonyok rendezése miatt egy külön építkezés tárgyát képezte, ami 

jogerőre emelkedett. 3 ajánlatot kértek be. Megkéri Müller Márton kollégát szíveskedjen 

ismertetni a beérkezett ajánlatokat.  

 

Müller Márton főtanácsos: Tisztelt Képviselő-testület! 3 ajánlat érkezett be. Az első Barnes-

Bau Kft. Székesfehérvár részéről, bruttó ajánlati összeg: 6.527.800 Ft. A második ajánlatot a 

Zsilip 2000 Víz és Mélyépítő Kft. adta Budapestről, bruttó ajánlati ára 6.413.500 Ft. A 

Folyondár 2008 Kft. Felsőörsről adta a legkedvezőbb árajánlatot, bruttó 6.070.600 Ft 

összegben.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. A Gazdasági Bizottságot kérdezi.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság az előterjesztett anyag, a 

számok alapján a Folyondár Kft. ajánlatát támogatta 4 igennel. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság is ezt támogatja, 2 igennel. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Amennyiben a testület 

megerősíti, ezt a munkát a fagyok elmúltával, március közepével lehet kezdeni, és elvileg április 

első hete körül megvalósulhat. Ezzel párhuzamosan pedig építik a temetőben megvalósult 

közvilágítást, végig menne ez mellett a járdaszakasz mellett is. A temetőig folyamatos lenne a 

közvilágítás. A kandeláberek nem az ajánlat része, az kimondottan a járda építésére vonatkozik.  

Van-e kérdése, észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a Folyondár 2008 Kft. ajánlatát 

elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

11/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Révfülöp Rétsarki dűlő – 

köztemető közötti szakaszon tervezett gyalogjárda építés kivitelezési munkáival a 

legalacsonyabb 4.780.000 Ft + Áfa, bruttó 6.070.600 Ft összegű árajánlatot adó 

Folyondár 2008 Kft. -ét bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. február 28. 
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10. Közterületek átnevezésére érkezett javaslatok megtárgyalása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Kondor Géza polgármester: A bizottsági ülésen, elnök urak majd elmondják, okozott némi 

fejtörést a napirendi pont. Kb. 1 éve kezdeményezték, néhány lakossági megkeresés alapján, 

ahol folyamatos nyaralók, házsorok épültek ki, ott jelezték, hogy a helyrajzi számos 

megközelítés problémát okoz, praktikusabb az utcaneves megoldás. Ezzel kapcsolatban júliusig 

jelezték, hogy fogadják az ilyen témában érkező észrevételeket, és javaslatokat, kérelmeket. Ezt 

rugalmasan meg is hosszabbították, viszonylag kevés olyan javaslat érkezett, ami 

tulajdonképpen önkormányzati döntést érintene, tekintettel arra, hogy a beérkezett kérelmek, 

panaszok, észrevételek leginkább közigazgatási eljárásban orvosolható, téves házszámozás, 

illetve egyéb adminisztratív hibákra vonatkoztak. Nem a képviselő-testület tevékenysége, és 

hatáskörükbe tartozik. A beérkezett kérelmek közül, ami mondjuk azt, hogy képviselő-testületi 

megfontolás tárgyává vált.  

A lakótelepen javasolt, egy nemrégen odaköltözött lakó, hogy a Dobó és Ifjúsági lakótelep 

elnevezését utcára módosítsák. Erről majd dönteni kell, de elmondják a bizottsági elnökök, 

hogy ezt hogyan látták.  

Az egykori Strand utcát, ami az IKSZT-vel szemben lévő magánútról van szó, ami lépcsővel 

érkezik le a 71. számú útra, ott kérte egy ott lakó ingatlantulajdonos, hogy kapja vissza a Strand 

utca elnevezést. Annyit el szeretne itt még mondani, az út magánút, de az ott lakó kb. 5 

ingatlantulajdonos közül az egyik a tulajdonosa, és nyilván őt ebből a döntésből nem lehet 

kihagyni. A részleteket a bizottság ismertetni fogja.  

A következő kérelem, ami megvitatás tárgyát képezte, Fülöp-hegyi úttá nyilvánítani három 

különböző helyrajzi számon szereplő utat, ami tulajdonképpen egy külterületi zártkertes övezet, 

amin nagyon sokat gondolkodtak, nem is adták fel a reményt, ott nincsenek összefüggő házak, 

épületek. A házszámozás valószínűleg olyan zavart okozna, és olyan tendenciát indítana el az 

ott lévő üres kertek, erdők, egyéb területekkel kapcsolatban, hogy azt nem biztos, hogy tudják 

kezelni, de majd a bizottsági elnökök véleményezése után, jegyző asszony pár mondatban 

kiegészítené a törvényességi hátterével.   

Az első kérelmező a 1655 hrsz-ú út, Szeder utcává történő elnevezését kérte. Kökény utca – 

Bagolyvár utca közötti utcáról van szó, ahol már folyamatos nyaralósor épült ki. Indokoltnak 

tartja a kérést.  

Megkérdezi a Gazdasági Bizottságot, hogy az utcák elnevezésével kapcsolatban a bizottság 

milyen álláspontot alakított ki.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A bizottsággal végigbeszélték ezt a dolgot, 

végigmentek minden egyes kérésen, és megtárgyalták, állást foglaltak ebben. Az első 

javaslattal, a Dobó, Ifjúsági, Szőlőskert lakótelep elnevezést utcává változtatását a bizottság 

nem támogatja. Tekintettel arra, hogy ez egy lakótelep jellegű, más nem indokolja, több utcát 

is magába foglal. Elég sok lakót érintene, egy ilyen utcanév változás elég sok galibát okozna a 

lakóknak, tucatnyi okmányt, szerződéseket kellene megváltoztatni, bejelenteni. Nem 

javasolják, hogy ezen változtassanak. 

A Strand utcával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy magánútról is van szó, ezért abban 

állapodtak meg, illetve arra az álláspontra jutottak, hogy nem zárkóznak el az elnevezés elől, 

de mivel magánszemély tulajdona, ezért a tulajdonossal való kapcsolatfelvétel után tudnak 

ebben véglegesen dönteni. 



17 
 

A Fülöphegy köz, utca – Révfülöp zártkerti részén, nem olyan nagyságrendben, és nem olyan 

sok épület van, helyrajzi számuk van, nem jelenti azt, hogy nem lehet valamire hivatkozni, 

bármilyen dolgot bejelenteni. Az utaknak az állapota sem olyan, hogy megfeleljenek minden 

követelménynek, és mivel ez egy ritkán lakott rész, a házszámozás gondot okozna, mert sok 

kieső terület van, amelyek önálló helyrajzi számmal bírnak. Ezért ezt nem javasolják, nem 

támogatják.  

A 4. javaslatot, Szeder utcává történő elnevezést, ahogy elhangzott, név nélküli utcáról van szó, 

amelynek a lakósűrűsége már nem okoz gondot, minden ingatlant be lehet azonosítani. Ezt a 4. 

pontot javasolja elfogadásra. 

A bizottság abban foglalt állást, hogy az 1., 3. javaslatot nem támogatja, a 2. javaslatot 

opcionálisan, a 4. javaslatot pedig támogatja, mindegyiket 4 igen szavazattal hozta meg 

döntését.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság mind a 4. javaslatot, az 1., 3. javaslatot 

nem, a 2. egyeztetést, a 4.-t pedig javasolja a bizottság. 2 igennel, egyhangúlag javasolja ennek 

megfelelően elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Van még lehetőségük arra, hogy még egyszer átvitassák ezeket a kérdéseket. Sokat 

gondolkodtak rajta, amit támogatnak, azt egyértelműen támogatnak. 

Ha egy lakótelepen megváltoztatnak egy elnevezést, ahogy elnök úr is mondta, a gáz 

előfizetéstől kezdve, az E.ON előfizetésig mindent át kellene vezettetni. Olyan problémát 

okoznának a lakóknak, azt gondolja, hogy nem biztos, hogy megérné ezt. Lakótelep jellegű 

településrészről van szó. Azt gondolja, hogy ez mindenki számára világos.  

A Strand utca elnevezésnél, tekintettel arra, hogy nyeles telekszerűség, ahol egy 

telektulajdonosé az út, és nem ő kérte, abban tudnak előre lépni, mivel megérdemli az utca 

nevet, és egyszer már rendelkezett is vele, de a magántulajdon tiszteletben tartásával kérdezzék 

meg azt, aki az út tulajdonosa. Ha ehhez ő hozzájárul, nyilván azzal az opcióval, hogy az út 

végén lévő kaput nem zárják, utca az legyen, ami mindenki számára járható legyen.  

Azt gondolja, hogy meghallgatják a kérdéseket, és körönként szavaztatna.  

Jegyző asszony szakmai támogatását kérte a hegyi úttal kapcsolatban, hogy látja, milyen 

problémák merülnének fel. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Az ott lévő ingatlanok beépítésre nem szánt területnek minősülnek, 

persze az nem jelenti azt, hogy ezeket a részeket nem kellene házszámozni, vagy 

közterületnévvel ellátni, viszont itt gyakorlatilag csak azokat az ingatlanokat, ahol épületet 

létesítettek, vagy ahol építési engedély köteles pince található, de ez nyilván úgy értendő, ha 

egyszer ott nekiállnának számozni, akkor ezek az épületes ingatlanok kapnának házszámot, a 

köztük levőket nyilván úgy kellene kihagyni, hogyha oda is építenek, akkor annak is tudjanak 

házszámot adni. Nyilván nem úgy lenne célszerű, kiragadva egy-egy részt, hanem akkor egy-

egy nagyobb területegységet kellene szabályozás alá vonni, és akár mindegyikre találni egy-

egy elnevezést. Kellene egyébként házszámozni, meg elnevezni, de ez szerinte akkora 

humánerőforrást igényelne, amivel jelenleg biztos, hogy nem rendelkeznek, és így elsőre ötlete 

sem lenne, hogyan tudnák ezt megvalósítani, mondjuk egy-egy komplett település 

vonatkozásában. Nem örökre kell elvetni, de nyilván komplexen kellene kezelni.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a jegyző asszonynak a kiegészítést. Két utcányi, két 

jelentősebb utcára hasonló övezet van még, a Bugyornak nevezett településrész, ami még 

közelebb van a belterülethez, és azok sem utcák. A fő cél valóban az kell, hogy legyen, amit 
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jegyző asszony is mondott, lehetőleg minden, ahol ház van, kapjon utcanevet, de akkor ennek 

olyan szisztéma kellene, hogy belülről a centrum felől kifelé építkezve egy rendszert kitalálni, 

hogy tájékozódás, és nyilvántartás szempontjából is megfelelő legyen.  

Ezek szerint ebben a formában, pillanatnyilag nem jó ötlet lenne. Várja a kérdéseket, akár 

javasokkal kombinálva. Ha azt az álláspontot tudják kialakítani, amit a bizottság, akkor annak 

szellemében hozzák meg a döntést.  

 

Slemmer József János képviselő: Az egyik észrevétele az, hogy ez a Fülöphegyi hegykörút, 

mert végül is a hegy élen megy körbe, az nem tudja, hogy mennyiben felel meg az utca 

követelményeinek, ugyanis nem is járható végig. Egy darabon bokros, gyalog is alig lehet 

elbotorkálni.  

A Strand utcával kapcsolatban van egy olyan észrevétele, hogy ez is, az alsó része is csak egy 

gyalogos közlekedést tesz lehetővé. Az utca, vagy köz? Átgondolandó, hogy annak milyen 

nevet adjanak.  

 

Kondor Géza polgármester: Azt gondolja egyébként, hogy miután stranddal szemben érkezik 

meg, ha hozzájárulnak a tulajdonosok, a Strand teljesen logikus név, főleg, ha egyszer már volt 

is az. Az utca lehet zsákutca is. Az utca, amelynek a végén, lépcsőn lehet lemenni, attól még 

utca. Ki kell rakni, hogy zsákutca, az ott lakók érdekében is. Jogos, amit a képviselő úr mond.  

Azt gondolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot az útnak a gazdájával. Több embernek van ott 

szolgalmi joga, aki ott lakik, nyilván mindenkinek.  

Nem tudta, hogy Strand utca volt, nem tudja, hogy milyen körülmények között nem lett Strand 

utca a Strand utca, de ha újra utcanevet adnak neki, akkor logikusnak tartja, hogy az legyen a 

neve. Van-e még kérdésük, észrevételük.  

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Strand utcával kapcsolatban lenne kérdése. Úgy 

hangzott el, hogy korábbi Strand utca, az lemegy egészen a 71-esig, és az első telekről, vagy a 

második telekről van szó, amelynek a tulajdonjog be van jegyezve, illetve a többi tulajdonosnak 

szolgalmi jog, hiszen onnan lehet megközelíteni ezeket az ingatlanokat. A magánút 

tulajdonosával mindenképpen egyeztetni kell. A többi rész marad abban a jogállásban, amiben 

eddig is volt.  

 

Kondor Géza polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki 

az előterjesztésben a táblázatban az 1., 3. javaslatot nem, a 2. javaslatot azzal az opcióval, 

amennyiben a tulajdoni lapon szereplő tulajdonos hozzájárul, igen, és a 4. pontban szereplő 

Szeder utca elevezéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

 

 

12/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete a beérkezett lakossági észrevételek 

alapján Révfülöp település közterületeinek elnevezésével kapcsolatban előzetesen az alábbi 

döntést hozza: 
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1. Javaslat a Dobó, Ifjúság Szőlőskert lakótelep elnevezés utcára történő 

megváltoztatására: 

            Képviselő- testület nem támogatja a javaslatot. 

2.  Javaslat az 56 hrsz.-ú magánút Strand utcára történő elnevezésére: 

             Képviselő-testület egyetért a Strand utca elnevezésével, amennyiben a magánút 

              tulajdonosa hozzájárulását adja. 

3. Javaslat az 1539, 1554 hrsz.-ú utak Fülöphegyi út, az 1471 hrsz.-ú út, Fülöphegyi-köz 

utca elnevezésére. 

             Képviselő-testület nem támogatja a javaslatot. 

4.  Javaslat az 1655 hrsz.-ú út Szeder utcára történő elnevezésére. 

Képviselő-testület egyetért a Szeder utca elnevezéssel. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. február 28. 

 

 

11. Civilszervezetek támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A civilszervezetőkről elmondhatja, és dicséretes, a tavaly 

megkapott összegnek a Sportegyesület a töredékét használta el. Nyilván figyelembe kell venni, 

hogy két csapat helyett csak egy csapatot működtettek, ennek ellenére csak 600.000 Ft-ot alig 

meghaladó összeget használtak el.   Ennek szellemében nyújtották be az ez évi kérelmüket is, 

és ugyanez vonatkozik a Magyar-Finn Baráti Társaságra is. A következő napirendnél, a 

civilszervezetek elszámolásánál esedékes, ott kellene megemlítenie. 

A Sportegyesület, a Magyar-Finn Baráti Társaság és a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

kért támogatást.  

Mindkét bizottság tárgyalta. A Szociális Bizottságot kérdezi.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság egyetért a Sportegyesület 700.000 F-

tos, Tűzoltó Egyesület 100.000 Ft-os, és a Magyar-Finn Baráti Társaság 300.000 Ft-os 

támogatásával, 2 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és 4 igennel, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a Sportegyesület 700.000 Ft-

os támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 
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13/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület támogatása 
 

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 Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület 

(Székhely: 8253 Révfülöp, Káli u. 17.) (továbbiakban: Egyesület) egyszeri 700.000 Ft-tal, azaz 

Hétszázezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  

A támogatás célja: az Egyesület működésének támogatása 

A felhasználás határideje: 2017.. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója:  081041- Versenysport -, és utánpótlás nevelési 

tevékenység és támogatása 

 

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. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2017. március 31.  

- 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: Szavazásra bocsátaná, aki a Tűzoltó Egyesület 100.000 Ft-os 

támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

 

 

14/2017. (II.13.) Kt. határozat 
 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 

 

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 Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 

(Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri      100.000 

Ft-tal, azaz      Egyszázezer forinttal támogatja.   
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A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  

A támogatás célja: az Egyesület működésének támogatása 

A felhasználás határideje: 2017.. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója:  032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

 

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. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2017. március 31.  

- 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: Szavazásra bocsátaná, aki a Magyar-Finn Baráti Társaság 

300.000 Ft-os támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

15/2017. (II.13.) Kt. határozat 

 

Magyar-Finn Baráti Társaság támogatása 
 

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 Magyar-Finn Baráti Társaságot (Székhely: 

8253 Révfülöp, Kossuth u. 21.) (továbbiakban: Társaság)  egyszeri      300.000,- Ft-tal, azaz      

Háromszázezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Társaság pénztára javára.  

A támogatás célja: a Társaság vendégei ellátásának és kulturális programok szervezésének 

támogatása 

A felhasználás határideje: 2017.. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója:  086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást a Társaság, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében 

meghatározottakra.  
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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. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2017. március 31.  

- 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. 

 

 

12. Civilszervezetek elszámolása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A megállapodás szerint elszámolási kötelezettségük van a 

civilszervezeteknek, hogy január 31-ig el kell számolniuk az önkormányzattól kapott 

támogatással. A civilszervezetek a kapott támogatással elszámoltak. Amit az előbb felvezetett 

már az előző napirendnél, nagyon összefügg egymással, ha nem tettek volna eleget, akkor az 

előző támogatást el kellett volna utasítaniuk. A Magyar-Finn Baráti Társaságnál 27.181 Ft 

megmaradt, ennél az elszámolásnál kérik azt, hogy hadd tartsák meg, és ezt az előző napirendi 

pontnál megszavazott összeg mellett a következő évben elszámolna vele.  

Mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények: 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és 4 igennel, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a civilszervezetek elszámolását 

elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

16/2017. (II.13.) Kt. határozat 
 

1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyar Vöröskereszt 

(1051 Budapest, Arany János u. 31.) részére nyújtott, 2016. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

2. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kővágóörsi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület (8254 Kővágóörs, Dózsa György u. 1.) részére nyújtott, 2016. évre 

vonatkozó támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 
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3. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Gázló Környezet- és 

Természetvédő Egyesület (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.) részére nyújtott, 2016. évre 

vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja. 

4. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Révi Református 

Egyházközség (41615, Vadu Crisului nr:3 jud: Bihor) részére nyújtott, 2015. évre 

vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja. 

5. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Révfülöp Nagyközség 

Polgárőrsége (8253 Révfülöp, Badacsonyi út 14.) részére nyújtott, 2015. évre vonatkozó 

támogatással való elszámolást elfogadja. 

6. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Révfülöpi Nagyközségi 

Sportegyesület (8253 Révfülöp, Káli u. 17.) részére nyújtott, 2016. évre vonatkozó 

támogatással való elszámolást elfogadja. 

7. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyar-Finn Baráti 

Társaság (8253 Révfülöp, Kossuth u. 21.) részére nyújtott, 2016. évre vonatkozó 

támogatással való elszámolást elfogadja. A 2016. évben kapott támogatásból fel nem 

használt 27.181 Ft összeget 2017. évben a támogatásról kötött megállapodásban 

szereplő célra felhasználhatja, annak elszámolásával a 2017. évi támogatásával együtt 

2018-ban köteles. 

 
 

13. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A helyi iparűzési adó alóli mentességet a háziorvos, fogorvos, 

illetve a védőnő jogosult.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  A mentesség az marad, azzal nincs probléma. Január 1-jétől úgy 

módosult a helyi adókról szóló törvény, a magasabb szintű jogszabály, amíg eddig ez de 

minimis támogatásnak minősült, és ezzel sok egyéb adminisztráció is járt, az idei évtől nem 

minősül annak. Ezzel sokkal egyszerűbb lesz ezt a kedvezményt igényelni, csak annyi lenne, 

hogy a helyi adókról szóló rendeletből a de minimis támogatásokra vonatkozó részeket 

kivennék.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a jegyző asszony tájékoztatóját. Mindkét bizottság 

tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: Teljesen egyértelmű volt, 2 igennel, javasolják a 

testületnek elfogadásra. 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 4 igennel, javasolják elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

megalkotja az 
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4/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

 

Kondor Géza polgármester: 2017. február 20-tól 25-ig kezdődik ismételten az immár 

tradicionális XXVII. Révfülöpi Téli Esték kulturális sorozat. Nagyon sok, nagyon érdekes 

program szerepel benne. Azt gondolja, hogy aki ezt az adást a Villa Filip Televízióban látja, az 

nézi a Képújságot is, ott már napok óta részletesen meg tudják nézni a programot. Kéri őket, 

megtisztelve az előadókat, akinek ideje, kedve van, nagyon nagy szeretettel várnak mindenkit 

az Evangélikus Oktatási Központban.  

Képviselő urak felé kérdése, van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója, észrevétele? 

Amennyiben nincs, a tévé előtt ülőknek megköszöni a figyelmüket, és az érdeklődésüket, a 

képviselőkkel még egy napirendi pontot zárt ülés keretében megtárgyalnak.  

Az ülés nyilvános részét 17,07 órakor bezárja. 

 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Dr. Szabó Tímea 

polgármester        jegyző 

 


