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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 27-én 

(hétfőn) 10:10 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza   polgármester 

Eitner József   képviselő 

Simon László   képviselő 

Slemmer József János  képviselő 

  Sümegi Gábor   képviselő (5 fő) 

 

Török Péter alpolgármester és Miklós Tamás képviselő előzetesen jelezte távolmaradását. 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Vadászi Lajos 

Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság bizottsági tag, Papp Zoltán Tamás 

Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság bizottsági tag 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

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

megjelent képviselő urakat, aljegyző asszonyt. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő 

képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. Kéri, hogy az ülés napirendjébe 

vegyenek be még két napirendi pontot, szükségessé vált a megtárgyalásuk, a meghívók 

kiküldése óta. Ismerteti a napirendi pontokat. 

  

Az ülés napirendje: 

 

1. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Piac rendtartás módosítása 

      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli) 

 

3. Császtai strandi csúszda bérleti szerződés módosítása 

      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli) 

 

 

 

 

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

kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat, és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalását. 
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N a p i r e n d 

 

1. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Piac rendtartás módosítása 

      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli) 

 

3. Császtai strandi csúszda bérleti szerződés módosítása 

      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli) 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Rátérne az első napirendre, az önkormányzat részt kíván venni 

a szociális célú tűzifa pályázaton, a hozzá tartozó önerőt vállalják. A pályázat határideje 

augusztus 31-én lejár, ezért is kellet ezt a mai ülést elsősorban összehívni. Kérdés, észrevétel 

a napirendi ponttal kapcsolatban? Szavazásra bocsátja, aki a határozati javaslattal egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

106/2018. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás 

alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 178 m³ 

mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 226.060 Ft 

(178.000 Ft+ Áfa). A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 

  

A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő-testület Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati 

adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.  

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31. 
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2. Piac rendtartás módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  
 

Kondor Géza polgármester: A piac működésével kapcsolatban felmerült, hogy az árusok 

szeretnének decemberig piaci napot tartani, kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy 

a rendtartást módosítsák, szeretnék, ha a bérleti díj szeptembertől júniusig 2.000 Ft legyen, 

valamint péntek 14:00 órától délután 18:00 óráig, illetve igény szerint módosítható a nyitva 

tartás. Kérdés, javaslat van-e az üggyel kapcsolatban? Szavazásra bocsátja, aki a határozati 

javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

107/2018. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Piac rendtartás módosításáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzata által üzemeltetett Termelői Piac Piaci Rendtartását a VI. pontban és a VII. 

pontban foglaltakat érintően kiegészíti.  

A VI. pontra vonatkozóan  

„Nyitva tartás szeptember 1-től május 31-ig minden héten  

szerdán 7 órától 11 óráig, az árusító köteles a megadott időtartamban a standján tartózkodni és 

árusítani, a piacot legkésőbb 14 óráig el kell hagyni. 

pénteken 14 órától 18 óráig, illetve az igény szerint alakítható, annak meghirdetése szerint. Az 

árusító köteles a megadott időtartamban a standján tartózkodni és árusítani, a piacot legkésőbb 

a zárást követő 1 órában elhagyni.” 

A VII. pontra vonatkozóan  

„A piac használatárért fizetendő díj mértéke szeptember 1-től május 31-ig asztalonként 

szerdai és pénteki napokon 2000,-Ft/alkalom.” 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 

3.  Császtai strandi csúszda bérleti szerződés módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A szerződésben az önkormányzat vállalta, hogy az átadás előtt 

a csúszda műanyag borításának felújítását elvégzi. Július 23-ától működött üzemszerűen, 

megszakítások nélkül a csúszda, erre hivatkozva a bérlő szeretné, hogy csökkentsék a bérleti 

díját. Javasolja, hogy a 2018. évre a csúszda bérleti díja 550.000 Ft+Áfa legyen. Kérdés van-e 

ezzel kapcsolatban, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsájtja, aki 

a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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108/2018. (VIII.27.) Kt. határozat 

 

Császtai strandi csúszda bérleti szerződés módosításáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp Önkormányzat és 

Király Csaba Lászlóné egyéni vállalkozó között létrejött vízi csúszda bérleti szerződést a 

következőkben módosítja: 

„A bérleti díj összege 800.000,-Ft/ + Áfa/év 

A bérleti díj összege 2018. évre 550.000,-Ft/ + Áfa” 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

 

Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Az ülést 10:20 órakor bezárja. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


