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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 18-án 

(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Török Péter  alpolgármester 

Eitner József  képviselő 

Miklós Tamás  képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő 

  Slemmer József János képviselő (6 fő) 

 

Simon László képviselő jelezte távolmaradását.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Müller Márton 

főtanácsos, Zsifkovics Szilvia védőnő, Molnár Júlia könyvtáros.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovácsné Sári Ildikó 

 

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. Kéri, hogy a 8. napirendi pontot töröljék, mint ahogy a bizottsági 

üléseken is jelezte. Tekintettel arra, hogy a Mecsek Füszért ABC bővítéséhez parkolóhely 

biztosításával kapcsolatos anyag nem érkezett meg a tulajdonos részéről, így nincs miről 

tárgyalniuk. A bizottsági üléseken is csak a tervezett fejlesztésekről egy rövid ismertetőt 

tartottak. Javasolja, hogy a 8-11. napirendeket pedig vegyék fel a napirendi pontok közé.  

 

 

1. Révfülöp  Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló  1/2017.(II.17.) 

Önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Tájékoztató a Védőnői szolgálat munkájáról (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről (tárgyalja: OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. A Helyi esélyegyenlőségi program kötelező felülvizsgálata (tárgyalja: OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évre. 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

6. Polgármester illetményének megállapítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Török Péter alpolgármester 
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7. Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

8. Szigeti Strand kotrására, homokozására érkezett árajánlat megtárgyalása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

9. Zánka és Térsége Oktatási IT.-vel ellátási szerződés megtárgyalása bölcsődei 

finanszírozás vonatkozásában  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

10. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

11. 168/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítása 

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. 

N a p i r e n d 

 

 

1. Révfülöp  Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló  1/2017.(II.17.) 
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7. Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

8. Szigeti Strand kotrására, homokozására érkezett árajánlat megtárgyalása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

9. Zánka és Térsége Oktatási IT.-vel ellátási szerződés megtárgyalása bölcsődei 

finanszírozás vonatkozásában  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

10. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

11. 168/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítása 

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 az alábbi 

kiegészítést teszi. Augusztus 25-én testületi ülést tartottak, ahol 3 lényeges döntést hoztak. 

Közbeszerzési eljárás megindítása a termelői piac kiépítésével kapcsolatban, illetve a szabadtéri 

színpad megvalósítását illetően. Ugyanezen testületi ülésen a lengyelországi Krobia 

településsel kapcsolatban egy együttműködési megállapodást hagytak jóvá. Ezt az 

együttműködési megállapodást szeptember 10-én Lengyelországban, magyar delegáció 

kíséretében, aláírták az együttműködési megállapodást. Egyéb kiegészíteni valója nincs a lejárt 

határidejű határozatok tekintetében.  

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

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: 4 szociális kérelem érkezett 

be. A bizottság 3 fő részére 140.000 Ft települési támogatást állapított meg, 1 fő kérelmét 

elutasította a bizottság, mivel az illető támogatásra nem jogosult.  

 

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: 

 

 

97/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Révfülöp  Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló  1/2017.(II.17.) 

Önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta. Annyit 

elmondana, hogy a pénzügyes kolléganő jelezte, hogy továbbképzés miatt a mai ülésen nem 

tud részt venni. Ha szakmai kérdés merül fel, akkor arra vagy a Gazdasági Bizottság Elnöke, 

vagy pedig a pénzügyes kolléganő egy későbbi időpontban tud választ adni.  

A Gazdasági Bizottság Elnökét, valamint a Szociális Bizottság Elnökét kérdezi meg,  hogy a 

napirendi ponttal kapcsolatban milyen álláspontot alakítottak ki a bizottságok.  

 

Bizottsági vélemények: 

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

megtárgyalása után, az elhangzott vélemények, kérdések alapján, 5 igennel, egyhangúlag 

támogatja a költségvetés módosításának elfogadását.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A Szociális Bizottság is 2 igennel, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy a költségvetés módosításával 

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Miklós Tamás képviselő: Olvasta az újságban, hogy nagyon jól alakult a nyári idény. Milyen 

adatuk van az idegenforgalmi adó, illetve a strandi bevételek alakulásáról?  

Szeretné megkérdezni, hogy a város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatás fejezeten van 

olyan, hogy külső személyi juttatások 1.000.000 Ft. Sor került ennek a kifizetésére? Vagy mire 

tervezték ezt?  

 

Kondor Géza polgármester: Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban még pontos adatot nem 

tud mondani. A strandbevételek: 34-35 millió Ft körül alakult a bruttó árbevétel, ami 35-40%-

kal magasabb, mint amennyit beterveztek. A községgazdálkodás külső személyi juttatásával 

kapcsolatban most nem tudja megmondani, amire tippelni tudna, a külső munkaerőt igényelő, 

veszélyes fakivágás, de természetesen ezt majd pontosítani fogja, és akkor a képviselő urat 

tájékoztatni fogja. Egyéb kérdés a költségvetéssel kapcsolatban van-e? 

Amennyiben nincs, várja a hozzászólásokat, véleményeket.  

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: Tisztelt Testület! A bizottsági ülésen is elmondta, 

kitért arra, ami az előterjesztésben is szerepel. 103 millió Ft-ot meghaladó mértékben nőnek a 

tervezett bevételek, ezzel megegyező mértékű a kiadások növekedése. Vannak olyan tételek, 

amelyek tényleges bevételnövekedést eredményeznek, és vannak olyanok, amelyek átmenő 

tételek, megjelenik a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. Vannak olyan bevételek, 

amelyekkel szemben nem keletkeznek többletköltségek, ez mintegy 15 millió Ft-os 

tartaléknövekedést eredményez, és ha ehhez hozzáveszik a strandbevétel növekedését, ez is a 

tartalékukat növeli. A tervezett kiadásaiknak megvan a fedezete, még a tartalék összegét is 

tudták növelni.  
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Kondor Géza polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel a költségvetés módosításához? 

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. 

(II.17.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

16/2017. (IX.25.) önkormányzati rendeletet 

 

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

2. Tájékoztató a Védőnői szolgálat munkájáról (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Átadja a szót Zsifkovics Szilviának, kívánja-e kiegészíteni a 

tájékoztatóját?  

 

Zsifkovics Szilvia védőnő: Nem kívánja kiegészíteni.  

 

Kondor Géza polgármester: A bizottsági elnököket kérdezi, hogy a bizottságok milyen 

álláspontot alakítottak ki a napirendi ponttal kapcsolatban.  

 

Bizottsági vélemények:  

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: Az idén is nagyon jó, alapos beszámolót készített a 

védőnő. A védőnői tevékenység nagyon jó kezekben van a községben. Nagyon sok olyan 

tevékenység felsorolásra került, ami nem is tartozik szorosan a munkaköri leírásához 

(kirándulások szervezése, egyéb más programok szervezése). A beszámoló nagyon részletes, 

minden ebbe a témakörhöz kapcsolódó adatot tartalmaz. A Szociális Bizottság 2 igennel, 

egyhangúlag javasolja a testületnek elfogadásra.  

 

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

szellemben, hasonló gondolatokat fogalmaztak meg. Ennek alapján 5 igennel, egyhangúlag 

javasolják a testületnek elfogadásra.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Akinek kérdése van, kéri, tegye fel.  

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, szavazásra bocsátja, aki a védőnői szolgálat 

tevékenységéről szóló tájékoztatót jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Miklós Tamás képviselő: Gratulál a meghatározó tevékenységhez. Konkrétumok is voltak az 

előterjesztésben, és arra a bizottságok nem adtak választ. Kérdezné, és véleményt is mondana. 

Támogatja az eszközbeszerzést, amit leírt a védőnő az előterjesztésben. A kérdése pedig az, 

hogy a hallókészülék, amit vásárolna, felnőttek vizsgálatára, szűrésére is alkalmas?  

 

Zsifkovics Szilvia védőnő: Igen. 

 

Miklós Tamás képviselő: Akkor egyértelmű, hogy támogatja az eszközbeszerzést.  
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Zsifkovics Szilvia védőnő: Elemmel működő, hordozható, nagyon könnyen kezelhető 

készülékről van szó, és az olcsók közé tartozik, mert ennél csak feljebb van.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni a kérdést, és a választ. A fejlesztésekkel kapcsolatban 

elmondaná, a védőnő meg tudja erősíteni, hogy tervezték a tornácnak, és a tetőszerkezetnek az 

átépítését. Tekintettel arra, hogy most beadtak egy pályázatot, mely egyben egy elektromos 

gépjármű beszerzését is tartalmazza, értelemszerű, hogy szeretnék megvárni a pályázati 

elbírálást. Amennyiben nyernek, egy komplett, nagyobb kaliberű fejlesztést fognak 

megvalósítani, amennyiben nem, akkor egy kisebb kaliberű fejlesztést fognak eszközölni. Bízik 

abban, hogy tavasszal így vagy úgy, de el tudnak kezdeni valamit.  

Van-e kérdése, észrevétele valakinek?  

Megköszöni a védőnő munkáját, és hogy a testület rendelkezésére állt. Szavazásra bocsátja, 

kézfeltartással jelezze, aki a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

98/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 

tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Zsifkovics Szilvia védőnő az ülésről 16,15 órakor távozik.  

 

3. Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről (tárgyalja: OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi a könyvtárost, kívánja-e kiegészíteni a 

beszámolóját? Ezt a napirendet csak az Oktatási Bizottság tárgyalta.  

 

Molnár Júlia könyvtáros: Nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. 

 

Bizottsági vélemény 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: Hasonlóan az előző beszámolóhoz, ez a beszámoló 

is nagyon részletes volt, minden adatot tartalmazott, ami a könyvtár működésével kapcsolatos. 

Amin ő meglepődött, hogy a 14 év alattiak száma, a beiratkozottak száma magasabb, mint az 

51 évnél idősebb beiratkozott olvasók száma.  A bizottság 2 igennel javasolja a testületnek 

elfogadásra.  

 

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

kapcsolatban?   

 

Török Péter alpolgármester: A táblázatban szerepel, hogy nyáron nagyobb a forgalom, akkor 

ez azt jelenti, hogy nem csak a helyi lakosok látogatják a könyvtárat.  

 

Molnár Júlia könyvtáros: Igen, a nyaralósok is nagy számban igénybe veszik a könyvtári 

szolgáltatásokat.  
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Kondor Géza polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel a könyvtárral kapcsolatban?  

Amennyiben nincs, megköszönik a könyvtáros munkáját. Szavazásra bocsátja, aki a könyvtár 

beszámolóját elfogadja, kéri, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

99/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi könyvtári ellátásról, a 

könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Molnár Júlia könyvtáros 16,17 órakor az ülésről távozik.  

 

4. A Helyi esélyegyenlőségi program kötelező felülvizsgálata (tárgyalja: OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kéri a bizottsági 

véleményeket.  

 

Bizottsági vélemények:  

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

megtárgyalta. Kérésükre az aljegyző asszony kiegészítést, magyarázatot fűzött a napirendi 

ponthoz. 5 igennel, egyhangúlag támogatják, és javasolják elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: Az esélyegyenlőségi programot 2 évente kötelező 

felülvizsgálni, ez megtörtént. A Szociális Bizottság  2 igennel, egyhangúlag javasolja a 

testületnek elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: A határozati javaslat szerint az intézkedések időarányos 

megvalósulása megtörtént, azokat a testület elfogadta, a programot változatlan formában 

jóváhagyja. Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseiket, 

észrevételeiket tegyék fel.  

Amennyiben nincs, kéri, kézfeltartással jelezze, aki a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálatával egyetért.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

100/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját áttekintette. Az áttekintést követően a HEP nem változott, az intézkedések 

időarányos megvalósulása megtörtént, azokat a képviselő-testület elfogadta, a HEP-et 

változatlan formában jóváhagyja.   

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálatról hozott 

határozatot küldje meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém 

Megyei Kirendeltsége (8200 Veszprém, Hoffer Ármin sétány 2.) számára.  
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Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

 

 

 

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évre. 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi, 

hogy a bizottságok milyen álláspontot alakítottak ki.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: Már hosszú évek óta csatlakozik a révfülöpi 

önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Két 

dologban kellett dönteniük. Két döntést kellett hozniuk, az egyik szeretnének csatlakozni az 

ösztöndíjrendszerhez, a másik pedig, hogy tudomásul veszik a pályázati kiírásokat. A bizottság 

2 igennel, egyhangúlag javasolja a testületnek, hogy fogadják el. Az idén is csatlakozzanak a 

Bursa Hungarica pályázathoz, és a pályázati kiírásokat hagyják jóvá.  

 

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

pontot. Mindkét határozati javaslatot, 5-5 igennel, egyhangúlag javasolják elfogadásra a 

testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kéri a testületet vitassák meg. Tegyék fel kérdéseiket, illetve 

észrevételeiket. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

101/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.  

Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési 

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 

és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására és felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje 

meg.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2017. október 2. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, kézfeltartással jelezze, aki a Bursa 

Hungarica pályázati kiírásokat jóváhagyja. 

 

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

102/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

pályázati kiírásokat jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2017. október 3.  

 

 

 

6. Polgármester illetményének megállapítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Török Péter alpolgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A polgármester illetményét érintő kérdésben átadná a szót 

alpolgármester úrnak, de mivel a kerekítés szabályai miatt van szükség a döntés meghozatalára, 

nem bérnövekedésről van szó, hanem pontosításról 100 Ft-ra történő kerekítés miatt.  

Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót a bizottságok elnökeinek. 

 

Bizottsági vélemények:  

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

pontot. Helyben hagyták a törvényességi ellenőrzés alapján megállapított módosítást, ami csak 

arról szól, hogy az illetményt 100 Ft-ra kell kerekíteni. Ezt 5 igennel, egyhangúlag támogatja a 

bizottság.  

 

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

előterjesztés elfogadását.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele?  
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Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: A pontosítás kedvéért elmondja, hogy az 

illetményt 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani, viszont a költségtérítést a törvényben 

meghatározott  illetmény alapján 15%-ban, tehát, ha valaki kiszorozza, akkor azért nem a 

398.900 Ft-nak a 15%-a szerepel a határozati javaslatban.  

 

Miklós Tamás képviselő: Az alpolgármester illetménye nem kapcsolódik hozzá, azt nem kell 

módosítani? 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: A főállású polgármesterekre vonatkozik a 

kerekítés szabálya.  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a polgármester illetményének 

megállapításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

103/2017. (IX.18.) 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. § (5) bekezdése alapján 2017. január 

1-jétől havi 398.900 Ft-ban állapítja meg.  

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 59.830 Ft – illetménye 

15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Török Péter, alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A temető előző ellenőrzésével kapcsolatos észrevételeket 

tartalmazza az előterjesztés. A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken a 

temetőket szeptember hónaptól folyamatosan ellenőrzik. Az előző ellenőrzésről készült egy 

tájékoztatás. Elmondhatja, hogy egy nagyon korszerű temető nyilvántartó programmal 

rendelkeznek. A temető infrastrukturális feltételei nagyon jónak mondható. Bizonyos 

fejlesztések még a küszöbön állnak, az urnafal bővítést már nyárra szerették volna. Tavasszal 

célszerű a ravatalozó teraszának, környezetének rendbe tétele.  

Négy feladatot vázoltak fel.  

1. A nyilvántartó szoftver adattartalma nem felel meg a jogszabály által előírt tartalmi 

követelményeknek.  

Ez már folyamatban lévő ügy. Elvégzett feladatként számolhatnak el.  

2.  Az önkormányzat rendelkezik egy 2013.-ai térképpel, aktualizálni kell.  

A temető térképet aktualizálták.  
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3. Temető bejáratánál nincsenek kifüggesztve a tájékoztató adatok: temető rendje, nyitva 

tartása, aktualizált térkép. 

Nyitva tartás, térkép kihelyezése megtörtént.  

4. Az önkormányzat rendelkezik Helyi Építési Szabályzattal. A HÉSZ nem tartalmazza a 

temető bekerítésének vagy élő sövénnyel való lehatárolásának módját (Kormányrendelet 3.§ 

(3.) bekezdés). 

Ez az a pont, ami az előző HÉSZ módosításnál elkerülte a figyelmüket, így, hogy felhívták a 

figyelmüket erre, a következő HÉSZ-ben ezt rendezniük kell.  

A temető közvilágítása is kivitelezésre került.  

Bízik benne, hogy az ellenőrzés során nem talál kifogásokat a hatóság.  

Mindkét bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Kéri a bizottsági elnököket, hogy mondják 

el a bizottságok milyen álláspontot alakítottak ki.  

 

Bizottsági vélemények: 

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

pontot. Kérdések, és hozzászólások is hangoztak el az előző ellenőrzés végrehajtásáról, és az 

előttük álló feladatokról. Ezekkel kapcsolatban aljegyző asszony is, polgármester úr is 

tájékoztatást adott. 5 igennel, egyhangúlag elfogadták a tájékoztatót. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság is 2 igennel, támogatja a tájékoztató 

elfogadását.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a temető ellenőrzéssel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, 

kézfeltartással jelezze, aki a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

 

104/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetővel kapcsolatos 

ellenőrzésről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

Kondor Géza polgármester: A 8. napirend pontot kérte, hogy vegyék le a napirendi pontok 

közül, mivel információk hiányában döntést hozni nem tudnak. Az ABC-t bővíteni 

szándékoznak, tervezés alatt áll a dolog. Plusz parkolóhely biztosítása miatt fordultak az 

önkormányzathoz, azonban a konkrét kérés nem érkezett meg.  
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8. Szigeti Strand kotrására, homokozására érkezett árajánlat megtárgyalása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Több mint 2 év előkészítő, engedélyezési folyamat után 

megkapták, és már jogerős az engedély a Szigeti Strand kotrására, és homokozására. Kérték a 

Baharttól az árajánlat aktualizálását. Ugyanis a beadott engedély alapján egy becsült értéket 

már kaptak tőlük.  

A mostani árajánlat lényegesen alacsonyabb, mint amennyivel előzőleg számoltak. Az oka az, 

hogy kisebb terület kotrására kaptak engedélyt, mint amennyire benyújtották. A strand sarkában 

lévő vizes blokkig szerették volna visszaszorítani a nádast, ezt kicsit felülírták. Tudomásul 

veszik, hogy ott maradnak zöld részek. A kotrásra kijelölt rész, a feltöltendő terület nagysága 

változott. A Baharttól nettó 14.083.000 Ft-os ajánlat érkezett a kotrásra, és homokozásra. Az 

ajánlat kötelezettség nélküli. Az árajánlat 95 % pontosságú, ugyanis tételesen fog megtörténni 

az elszámolás. Amennyiben az árajánlatot elfogadja a testület, akkor kivitelezés ütemezéséről 

mielőbb beszélni kell. Ezt önerőből kell, hogy finanszírozzák, addig ameddig tömeges igény 

erre a viszonylag kevés hajóból álló flottára nem érkezik önkormányzatok részéről, érdemes 

lenne minél előbb megrendelni ezt a munkát,hogy  a következő szezonban már ne érhesse őket 

kritika.  

A régi betonlépcsőnél lenne egy vastagabban homokozott rész, ahol a kisgyermekek nagyon 

messzire be tudnak majd menni.   

A Bahart korrekt ajánlatot adott. Mindkét bizottság megtárgyalta. Kérdezi milyen álláspontot 

alakítottak ki a bizottságok. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság örömmel konstatálta, hogy 

a több éve húzódó ügyben egy konkrét, előre mutató helyzet alakult ki, ami döntést kíván, ezért 

5 igennel, egyhangúlag támogatják az ajánlat elfogadását.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A Szociális Bizottság 2 igennel, egyhangúlag 

támogatja az ajánlat elfogadását.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a kotrással kapcsolatban?  

 

Slemmer József János képviselő: Annyit szeretett volna csak hozzáfűzni, hogy támogatandó 

minél hamarabb elvégezni, ugyanis van egy olyan veszély, ha a tél ideje alatt megülepszik egy 

kicsit a homok, akkor kevesebb a kitaposás veszélye, mint ha a frissen homokozottra megy rá 

a strandi szezon forgalma.  

 

Miklós Tamás képviselő: Támogatja a homokozást, meg azt is, hogy minél előbb megkössék 

ezt a szerződést. Azonban ő azt javasolja, hogy később álljanak hozzá, tavaszra tegyék a 

munkálatokat. Gondoljanak csak bele, micsoda kilengés volt a Balatonon is, milyen áramlási 

viszonyok vannak.  

Ha csináltatják, akkor minél később kerüljön sor a fürdési szezonhoz minél közelebb. Jó 

minőséget tapasztaljon az, aki jönni fog a strandra.  
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A másik, minden évben, előzőleg is, tudomása szerint a közel jövőben is, lesz pályázati összeg 

kiírva, ugyanúgy, mint a strandok fejlesztésére, a strandi homokozásokra. Ez azonban nem 

lefutott ügy, erre várhatóan, elvégzett munkára biztos nem fognak későbbiekben, ha az idén 

végeztetik el, azt már biztos nem támogatják. Elképzelhető, hogy pályázati összeget tudnának 

menet közben szerezni, annak ellenére, hogy megrendelik a munkát egy márciusi, áprilisi 

teljesítésre. Ez a két javaslata lenne, hogy ha figyelembe vennék.  

 

Kondor Géza polgármester: Megmondja őszintén, hogy az ő elképzelése sem áll ettől távol, 

minél frisebb a homokozás, annál tovább tart. A műszaki igazgató írta, hogy az ütemezés 

további egyeztetést igényel. Ezért elmondhatják, nem biztos, hogy tőlük függenek a dolgok. A 

médiában lehet hallani a Bahartnál történő átszervezésekről.  

Abban értsenek egyet, hogy a következő szezonra ezt a munkát ütemeztessék be.  

A Császtai Strandnak is az engedélyeztetése folyamatban van. Megpróbálják összevárni a 

gyermekfürdő kialakításával a homokozást. Úgy látják, hogy az NFA-nál történt egy előre 

lépés, de ez még mindig elhúzódhat még félévet, évet is a dolog. Úgy gondolják, ha az a meder, 

homokozás megtörténik, akkor ez a gyermekpancsoló kialakítása szinte a partról  is 

elvégezhető. A következő ütemben, amikor pályázati kiírás lesz, akkor a Császtai Strand 

homokozását tudják élesíteni. Az elképzelése szerint 1 éven belül, illetve a következő szezonra 

nem tudják megcsinálni. Ha lenne rá forrás,  pályázati keret, a vízjogi engedélyeket nem tartja 

valószínűnek, hogy be tudnák szerezni mire strandszezon lenne. A két strand homokozása 

ütemileg kettéválik. Márciusra, áprilisra el tudják végezni a Szigeti strand homokozását, erre 

garanciát tud adni. Egyetért az észrevétellel, és támogatja.  

Van-e még kérdése, észrevétele a képviselő uraknak?  

 

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Szigeti Strand kotrására, homokozására 

érkezett ajánlatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

105/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. 

(8600 Siófok Krúdy sétány 2.) a Szigeti Strand felhomokolására érkezett  ajánlatát 

nettó 14.083.000 Ft összegben elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30.  
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9. Zánka és Térsége Oktatási IT.-vel ellátási szerződés megtárgyalása bölcsődei 

finanszírozás vonatkozásában  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendi pontról annyit kell tudni, hogy a bölcsődei ellátással 

kapcsolatban a nyár folyamán már hoztak egy döntést. A zánkai társulás elnöke jelezte, akkor 

tudja biztosítani a révfülöpi gyermekek bölcsődei ellátását, amennyiben az önkormányzat 

hozzájárul ehhez, ugyanis viszonylag komoly összeg maradt fenn az állami támogatás és a 

végleges költségek között. A kimutatott gyermeklétszám vitatott volt. Akkor egy olyan döntést 

hoztak, hogy a költségekhez december 31-ig gyermeklétszám-arányosan hozzájárulnak. Azóta 

az aljegyző asszony a létszámot illetően egyeztetett. A jelenlegi megállapodás konkrét adatokat 

tartalmazza. Jelenleg 2 gyermek jár a zánkai bölcsődébe.  

Az önkormányzatnak 5 gyermek felett kell gondoskodni a bölcsődei ellátásról. Az is az ellátás 

egy módja, ha valakivel ellátási szerződést kötnek. 5 fő alatt nem lenne az önkormányzat 

számára kötelező megkötni az ellátási szerződést, ebben az esetben Zánka kérhetne a szülőktől, 

hogy járuljanak hozzá a bölcsődei ellátáshoz, vagy nem fogadja őket.  

Most már tudják, hogy a tanév végéig nagyjából ez a létszám várható. Javasolja, hogy az ellátási 

szerződést augusztus 31-éig kössék meg, a konkrét gyermeklétszám az elszámolás alapja.  

Megkérdezi a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A Szociális Bizottság 2 igennel, egyhangúlag 

javasolják elfogadásra. 64 ezer Ft/gyermek az ellátás összege. Az ellátási szerződés, amit 

küldtek egy keretszerződés. Az ellátási szerződés 8. pontját módosítani javasolják úgy, hogy 

2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig, a nevelési év végéig fizetik meg ezt a 64 ezer 

Ft/hó/fő összeget.  

 

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

pontot. Azzal értettek ők is egyet, hogy a 2017/2018-as nevelési év időtartamára történjen meg 

az ellátási szerződés megkötése. Ezt 5 igennel, egyhangúlag támogatják.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ez az ellátási szerződés, mint ahogy a 

bizottsági elnök úr is mondta, egy keretszerződés.  A 2 gyermek az csak egy tájékoztató adat. 

Jelenleg 2 gyermek van, de nem zárható ki az sem, hogy a nevelési év folyamán egyéb 

gyermekek is kerülnek ellátásra a zánkai bölcsődében, amennyiben ott a kapacitás megengedi. 

Ez a szerződés arra is lehetőséget nyújt, hogy a jelenleg 2, de jöhet még gyermek. A tervezett 

összeg 64 ezer Ft/fő/hó. A tényleges elszámolás alapja a tényleges teljesítmény után történik 

meg. Ha a településről igény jelentkezik bölcsődei szolgáltatásra, akkor nem kizárt, ha a zánkai 

intézmény fogadni tudja őket.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni aljegyző asszony kiegészítését. Van-e valakinek 

kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

Slemmer József János képviselő: A mai napi információja szerint igény merült fel egy 3. 

gyermek bölcsődei ellátására vonatkozóan.  

 

Kondor Géza polgármester: Ezért jó egy keretszerződés, nem kell külön döntést hozniuk. 

Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
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Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a zánkai bölcsőde finanszírozására 

vonatkozó ellátási szerződés megkötésével egyetért a 2017/2018-as tanévre, kézfeltartással 

jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

106/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Zánkai 

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsődével az előterjesztés szerint ellátási 

szerződést köt azzal, hogy a szerződés 8. pontját módosítja, azt határozott időre, 

2017/18. nevelési évre, 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig köti meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

 

 

11. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az előző évhez képest nincsen változás. Ezt ma már a Szociális 

Bizottság tudta tárgyalni. Megkérdezi a bizottság álláspontját. 

 

Bizottsági vélemény: 

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

testületnek elfogadásra. Változás nem történt, a révfülöpi iskola, mint körzeti iskola látja el 

feladatát.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 

észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolai körzethatárok véleményezésével egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

107/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által elkészített a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és arról 

az alábbi véleménye alakult ki: 

 

Azzal egyetért. 
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Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település 

jegyzőjének nyilvántartásában Révfülöpön lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem 

szerepel.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatala részére küldje meg. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2017. október 31 

 

 

 

 

 

 

12. 168/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Egy korábbi pályázattal kapcsolatos testületi döntést kell 

pontosítaniuk. Traktor, és hozzá tartozó munkagépek beszerzésére adtak be Balatonrendessel 

konzorciumban pályázatot, a pénteki napon személyes megbeszélést folytatott a Veszprém 

Megyei MVH-val. Pontosítást kértek a konzorciumi megállapodással kapcsolatban. Ez a 

pályázat 25% önerőt vár el. A múltkori döntésükkel határoztak arról, hogy a 25% önerőt 

vállalják. Tekintettel arra, hogy a konzorciumi szerződés legitimitását nem igazán erősíti, ha a 

konzorciumi partnerük nem járul hozzá önerővel, ezért kérték azt, hogy egy jelképes összeggel, 

de a konzorciumi partner is járuljon hozzá, hozzanak egy testületi döntést, amivel deklarálják, 

megerősítik a konzorciumi megállapodást. A polgármester úrral egyeztetett, 50.000 Ft-os 

összegben állapodtak meg. Balatonrendes a holnapi napon fog erről döntést hozni.  

A határozati javaslatot a képviselők megkapták. Kinyilvánítják, hogy a konzorciumi partnerük 

Balatonrendes Önkormányzata, és számszerűsítik az önerő eloszlását.  

A konzorciumi részvétel +4 pontot jelent a pályázati kódrendszerben. Nagyon jelentős dolog, 

és úgy gondolták, hogy ezt nem szabad kihagyni.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?  

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a határozati javaslat elfogadásával 

egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

108/2017. (IX.18.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése „elnevezésű pályázaton 

való részvételről hozott 168/2016. (XII.15.) Kt. számú határozatának II. részének 

utolsó előtti, a 25 %-os önrészre vonatkozó mondatát törli. 

A Képviselő-testület a fenti határozat II. részét az alábbiakkal egészíti ki: 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a pályázati eszközbeszerzést Balatonrendes 

Község Önkormányzatával együtt konzorciumban valósítja meg. 
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A pályázathoz szükséges önerő (25 %) 1.866.900 Ft. Az önerő megoszlása: Révfülöp 

Nagyközségre eső rész 1.816.900 Ft. , Balatonrendes önkormányzatára eső rész 50.000 

Ft. 

A Révfülöpre vonatkozó 1.816.900 Ft összeg a nagyközség 2017. évi költségvetésében 

rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendek végére értek. Megköszöni a részvételt. Az ülést 

16,45 órakor bezárja. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 
 


