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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. október 24-én 

(csütörtökön) 15:00 órai kezdettel tartott alakuló, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza              polgármester 

Miklós Tamás              képviselő 

  Slemmer József János            képviselő 

                        Szabó Sándor Pál                   képviselő 

                        Török Péter                            képviselő 

  Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő 

                        Zsifkovics Szilvia                  képviselő     (7 fő) 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző, Egyedné Kovács Margit HVB 

elnök, Balogh Péter Vizisport Egyesület elnöke, Dianovics Béla Polgári Kör elnöke, Szegi 

János Horgászegyesület, Sportegyesület elnöke, Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke 

 

Lakossági résztvevő: 5 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

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

megjelenteket. Kéri, hogy az ülés kezdeteként hallgassák meg a Himnuszt. 

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

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

Ismerteti a napirendi pontokat.  
 

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása 

Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása 

Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

4.) Polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A bizottságok megválasztása, bizottsági tagok eskü tétele 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A polgármester illetményének megállapítása, Alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítása 
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Előterjesztő: polgármester/alpolgármester  

 

8.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Szabadság elszámolás és ütemezés  

Előterjesztő: polgármester 

 

      10.) Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 

szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel) 

Előterjesztő: jegyző 

 

11.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása 

Előterjesztő: 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

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

megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása 

Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása 

Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

4.) Polgármesteri program ismertetése 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) A bizottságok megválasztása, bizottsági tagok eskü tétele 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A polgármester illetményének megállapítása, Alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítása 

Előterjesztő: polgármester/alpolgármester  
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8.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása 

Előterjesztő: polgármester 

 

9.) Szabadság elszámolás és ütemezés  

Előterjesztő: polgármester 

 

      10.) Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 

szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel) 

Előterjesztő: jegyző 

 

11.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása 

Előterjesztő: polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

Kondor Géza polgármester: Felkéri Egyedné Kovács Margitot a Helyi Választási Bizottság 

Elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét. 

 

Egyedné Kovács Margit Helyi Választási Bizottság Elnöke: Tisztelettel köszönti a 

jelenlevőket, mint Révfülöp Helyi Választási Bizottság Elnöke. Röviden szeretné ismertetni a 

2019. október 13-án lezajlott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 

eredményét. Révfülöpön polgármester jelöltként 3 fő, képviselő jelöltként 20 fő indult. A Helyi 

Választási Bizottság a választást követően megállapította a választás eredményét, mely azóta 

jogerőre emelkedett. A szavazóköri jegyzőkönyv alapján a névjegyzékben lévő 

választópolgárok száma 1051 fő, szavazóként megjelent választópolgárok száma 661 fő volt. 

A 3 fő polgármester jelölt közül a legtöbb szavazatot, 353 db-ot Kondor Géza független jelölt 

kapta. A polgármester választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Kondor Géza 

lett. 

A 20 fő képviselő jelöltből a megválasztható képviselők száma 6, a megválasztott képviselők 

száma 6 fő. 

Az egyéni listás választás eredményes volt, a megválasztott képviselők: 

Zsifkovics Szilvia   független jelölt  320 szavazattal 

Török Péter    független jelölt  276 szavazattal 

Slemmer József János  független jelölt  253 szavazattal 

Szabó Sándor Pál  független jelölt  241 szavazattal 

Miklós Tamás   független jelölt  240 szavazattal 

Újváriné Dr. Handó Melinda független jelölt  223 szavazattal. 

 

A Helyi Választási Bizottság nevében a megválasztott Képviselő-testületnek sok sikert, 

eredményes munkát, és sok egészséget kíván. 

 

 

2. Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása 
Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság Elnöke 
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Kondor Géza polgármester: Köszöni a tájékoztatót. Felkéri a képviselőket, hogy az 

eskütételhez sorakozzanak fel a zászló előtt, valamint Egyedné Kovács Margitot a Helyi 

Választási Bizottság Elnökét, hogy olvassa fel a képviselő-testület eskütételét.  

 

A képviselők eskütétele után Egyedné Kovács Margit a Helyi Választási Bizottság Elnöke 

gratulál, majd átadja az esküokmányokat. 

 

 

3. A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása 

Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

Egyedné Kovács Margit Helyi Választási Bizottság Elnöke: Tisztelt Képviselő-testület a 

polgármesternek megválasztását követően esküt kell tenni, felkéri polgármester urat, hogy a 

testület, zászló előtt tegye le az esküt. 

 

A polgármester eskütétele után Egyedné Kovács Margit a Helyi Választási Bizottság Elnöke 

gratulál, majd átadja az esküokmányt. 

 

 

4. Polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A programját a Képviselő-társaival közösen alakították ki. 

Céljaik közösek, ez segíteni fogja tevékenységüket. Ismerteti a programot, reméli minél többet 

meg fognak tudni valósítani belőle. A Halász utcai kultúrház megvalósítása, lehetőség szerinti 

2020. évi kezdéssel. A Császtai strand mederjavító homokozásának elvégzése, vizesblokk és 

öltöző létesítése, a strand gyermekpancsoló felöli oldalán, lehetőség szerint még a következő 

szezon előtt, a csúszda és a pancsoló közti gyepes terület egy szintbe hozatala, újra gyepesítése, 

automata öntöző rendszer kiépítése, csúszda felújítása. A Császtai strand melletti területet 

horgászturizmus fejlesztése érdekében horgász-szabadidőközpont kialakítása. Rózsakertben 

nosztalgiapark kialakítása, amiben helyet kap az egykori Jancsi-kút, a hajóhinta, valamint a 

legendás rózsalugas is. Célul tűzzük ki a volt idősek otthona épület, önkormányzati tulajdonú 

vendégházzá alakítását. A sportpálya, és a vele határos területek földhivatali státuszának 

rendezése után, olyan több funkciós sport öltöző kialakítása, amely egyben lelátó, konditerem, 

szabadtéri fitnesz-park, és télen műjégpálya. A vasút és a Halász utcai területen, a 

Romtemplommal szemben, központi parkoló kialakítása, ezzel korlátozva a Halász utca 

központjának forgalmát. Halász utca burkolatának felújítása, kandeláberek új térbútorok 

telepítése. A Kilátóhoz vezető úton a közvilágítás kiépítése, a Kilátónál vizesblokk kiépítése. 

Továbbra is célunk a kemping 40-os állami tulajdonának megszerzése. Folytatjuk útépítési 

programunkat, Lugas köz, Fürdő utca, Szegfű utca, Rügy utca, Rétsarki dűlő Jancsi utca közti 

szakasz után következhetnek a zártkerti szakaszok, köztük a Kökény utca és a Végmáli dűlő 

útjai. Badacsonyi, Füredi út járda burkolatának felújítása. Okos zebra telepítésének folytatása, 

a többi gyalogátkelő helyen is. Temetőben új urnafal építése, parkolójának szilárd burkolattal 

való ellátása. Óvodásoknak tornaszoba kialakítása, a volt tűzoltószertár épületében, az óvoda 

udvar játszóterének megújítása. Vezetékes víz elérhetővé tétele minden adófizető révfülöpi 

ingatlantulajdonos részére. Buszmegállók tájba illő, korszerű építményekre való cserélése. 

Zöldhulladék elszállításának megszervezése, kommunális hulladék begyűjtésének kiterjesztése 

a zártkerti, külterületi ingatlanokra is. Egészségügyi intézményeinknek, ott dolgozóknak 
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minden támogatást megadunk. A védőnői épület felújítását azonnal elvégeztetjük, tetőszerkezet 

felújítását, akadálymentesítését. Mindent elkövetünk, hogy Révfülöpön állandó mentőállomás 

létesüljön, ingatlan biztosításával, építési költségek támogatásával tudjuk elképzelni. 

Vaddisznóprobléma kezelésére önálló, kizárólag belterülettel foglalkozó szakembert 

szerződtetünk, aki a lakossággal napi kapcsolatot tart, a hivatal épületében rendszeres 

ügyfélfogadással áll rendelkezésre. Mielőbb elvégeztetjük a kötelezően előírt Helyi Építési 

Szabályzat felülvizsgálatát, ahol szeretnénk elérni, hogy a bel-és zártkerti területeinket 

mindenkinek lehetősége legyen a legjobban hasznosítani, beépíteni területét, az indokolatlan 

fennmaradt szabályozási vonalakat kezdeményezzük megszüntetni, rugalmatlan szöveges 

részeket aktualizálni. A határon túli nemzeti, valamint nemzetközi kapcsolataink ápolása, 

továbbfejlesztése. Jövőre bevezettetjük, hogy minden évben egy-egy osztály eljusson Erdélybe, 

illetve ezt viszonozzák Révfülöpön, segítve ezzel a nemzeti tudat elmélyülését, mindezt úgy, 

hogy ez a szülőket anyagilag ne terhelje. A lengyel és finn cserediák, pedagógus program 

tovább folytatása. Továbbra is élünk a szociális tűzifa támogatás lehetőségével, szükség esetén 

még több önerővel megtámogatva azt. Már az alakuló ülést követően rendeletbe foglalnánk, 

hogy bármilyen kikötő kivitelezésével kapcsolatos tevékenység, csak a helyi polgárok 

véleményének kikérésével, megnyugtató többség támogatásával kezdődhet el, beleértve akár a 

közbeszerzés kezdeményezését is. Szintén rendeletbe rögzítjük, hogy a partot, semmilyen 

kikötőt kiszolgáló épület nem létesülhet. I. világháborús emlékparkunkat, történelmi 

emlékparkká bővítjük, ahol helyet kapnak az 1956-os forradalom és az 1948-as szabadságharc 

emlékművei is. A Révfülöpi Képek önkormányzati újság rendszeres megjelenését is 

garantáljuk, cél a havi megjelenés fokozatos elérése, munkáját szerkesztőségi bizottság fogja 

irányítani. A Képviselő-testületi ülések élő közvetítéséhez megteremtjük a feltételeket, ezt a 

honlapon, interneten keresztül megtekinthetővé tesszük. Tisztelt Képviselő-testület, jelenlevők, 

ezt a programot állítottuk össze, ami bővíthető. Azt gondolja 5 év nagy idő, ha végig dolgozzuk, 

akkor ezeknek a végére érünk. Kéri a Képviselő-testületet, ha ennek az alapelvével, nagy 

részével egyetértenek, erősítsék ezt meg közös célként kézfeltartással.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

123/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri programot 

elfogadja. 

 

 

5.  A bizottságok megválasztása, bizottsági tagok eskü tétele 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Révfülöpön a jelenlegi SZMSZ szerint két bizottság működik, 

az egyik az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság, a másik a Gazdasági, 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság. Előzetes konzultációk alkalmával abban 

egyetértettünk, hogy mindkét bizottságot működtetni fogjuk, de egymástól elkülönülve külön-

külön fog dolgozni. Úgy gondolkodtunk közösen, hogy a hölgy képviselő társak a szociális 

bizottságban, az urak pedig a gazdasági bizottságban vállalnának szerepet. Az Oktatási, 

Szociális és Kulturális Bizottság tagjaira tenne javaslatot. Ismertetné javaslatát a tagokra, utána 

pedig egyenként erről szavazni kell. Az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnökének 
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Ujváriné dr. Handó Melindát, tagjának Zsifkovics Szilviát, nem képviselő tagjának pedig 

Luxné dr. Vincze Judittot javasolja.  

A jelöléseket a képviselők, valamint a nem képviselő tag is elfogadják, zárt ülés tartását nem 

kérik. Szavazásra bocsájtja, aki Ujváriné dr. Handó Melindát az Oktatási, Szociális és Kulturális 

Bizottság elnökének elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

124/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

Az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Oktatási, Szociális és Kulturális 

Bizottság elnökévé: Ujváriné dr. Handó Melindát, 2019. október 24. napjától megválasztja. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsájtja, aki Zsifkovics Szilviát az Oktatási, 

Szociális és Kulturális Bizottság tagjának elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot: 

 

125/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

Az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Oktatási, Szociális és Kulturális 

Bizottság tagjává: Zsifkovics Szilviát, 2019. október 24. napjától megválasztja. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsájtja, aki Luxné dr. Vincze Judittot az Oktatási, 

Szociális és Kulturális Bizottság nem képviselő tagjának elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot: 

 

126/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

Az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság tagjainak megválasztásáról 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Oktatási, Szociális és Kulturális 

Bizottság tagjává: Luxné dr. Vincze Judittot, -mint nem képviselő-testületi tag tagjává, - 2019. 

október 24. napjától megválasztja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság nem képviselő-testületi tagjától 

az esküt vegye ki. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kondor Géza polgármester: Megállapítja, hogy ezennel az Oktatási, Szociális és Kulturális 

Bizottság felállt, a munkát meg tudják kezdeni. 

A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének Miklós Tamást javasolja, 

tagjainak pedig Szabó Sándor Pált, és Slemmer József János képviselő urat. Nem képviselő 

tagnak pedig, Bogdán József és Domina Balázs urakat. A jelöléseket a képviselők és a külsős 

tagok is elfogadják, zárt ülés tartását nem kérik. 

Szavazásra bocsájtja, aki Miklós Tamást a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai 

Bizottság elnökének elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

127/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági, Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság elnökévé: Miklós Tamást, 2019. október 24. napjától megválasztja. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsájtja, aki Szabó Sándor Pált a Gazdasági, 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjának elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

128/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági, Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság tagjává: Szabó Sándor Pált, 2019. október 24. napjától megválasztja. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal 
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Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsájtja, aki Slemmer József Jánost a Gazdasági, 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjának elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

129/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

 

A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági, Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság tagjává: Slemmer József Jánost, 2019. október 24. napjától megválasztja. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsájtja, aki Bogdán Józsefet a Gazdasági, 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság nem képviselő tagjának elfogadja, kézfeltartással 

jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

130/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági, Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság tagjává: Bogdán Józsefet, - mint nem képviselő-testületi tag tagjává, - 

2019. október 24. napjától megválasztja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság nem képviselő-testületi tagjától 

az esküt vegye ki. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsájtja, aki Domina Balázst a Gazdasági, 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság nem képviselő tagjának elfogadja, kézfeltartással 

jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 

1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot: 

 

131/2019. (X.24.) Kt. határozat 
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A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági, Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság tagjává: Domina Balázst, - mint nem képviselő-testületi tag tagjává, - 

2019. október 24. napjától megválasztja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság nem képviselő-testületi tagjától 

az esküt vegye ki. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza polgármester: A nem képviselő tagoknak is le kell tenniük az esküt, kéri a jelen 

levő Bogdán Józsefet, hogy fáradjon ki az eskütételhez. Az eskütétel után polgármester úr 

gratulál, és átadja az esküokmányt. Luxné dr. Vincze Judit és Domina Balázs a későbbiekben 

teszik le az esküt.  

 

Zsifkovics Szilvia képviselő: Ezek a bizottságok, amik most megalakultak, a tagok 

összetételén lehet még változtatni? 

 

Kondor Géza polgármester: Igen, meg lehet változtatni, csak testületi döntés kell hozzá.  

  

 
6. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A mai nap legnagyobb akadálya, legfontosabb mozzanata a 

bizottságok megalakulása volt. A következő napirend is nagyon fontos, elmondaná, hogy az 

alpolgármester megválasztásánál előzetesen nem volt teljes egyetértés. Az alpolgármester 

megválasztása titkos szavazással történik. Kéri aljegyző asszony segítségét a szavazás 

ismertetéséhez, lebonyolításához. 

 

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Az SZMSZ a titkos szavazásról az alábbi szabályozást 

tartalmazza: A titkos szavazás lebonyolítását az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

végzi. A Bizottság állapítja meg a szavazatok számát, ezeket összeszámolja, megállapítja az 

érvényes, és érvénytelen szavazatok számát, valamint a szavazás eredményét.  

A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a szavazás helyét, napját, 

kezdetét és végét, a szavazást lebonyolító bizottság tagjainak nevét, a szavazás eredményét, a 

szavazás során felmerült körülményeket.  

A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, a szavazás titkosságának biztosításával, 

urna igénybevételével történik, a technikai feltételeket a jegyző biztosítja, ez meg is történt, 

készültek előre. Az így hozott döntést az ülés jegyzőkönyvében alakszerű határozatba kell 

foglalni. Amint a polgármester úr szünetet rendel el, kezdődhet is a szavazás. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Jelöltnek ő Török Pétert jelöli, mint alpolgármester.  

 

15:36 órakor a polgármester szünetet rendel el a titkos szavazás idejére. 

 

A titkos szavazást követően a Képviselő-testület 15:53 órakor folytatja munkáját. 
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Kondor Géza polgármester: Felkéri Ujváriné dr. Handó Melindát az Oktatási, Szociális és 

Kulturális Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A 

bizottság elvégezte első feladatát, az alpolgármester megválasztás lebonyolítását. Ismertetné a 

szavazás eredményét. Az urnában elhelyezett 7 db szavazólap közül, 7 db érvényes szavazólap 

volt. Érvénytelen szavazólap nem volt. A Képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal Török 

Péter alpolgármester-jelölt megválasztását nem támogatja. Az alpolgármester választás 

eredménytelen. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

132/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

Az alpolgármester megválasztásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített 

többséggel Török Péter alpolgármester-jelölt megválasztását nem támogatja. 

 

Kondor Géza polgármester: Értelemszerűen elmarad az alpolgármester eskütétele, a 

továbbiakban testületi ülés keretében tovább folytatják az egyeztető tárgyalásokat, hogy 

mielőbb be legyen töltve ez a pozíció is.   

 

 

7. A polgármester illetményének megállapítása, Alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ezt törvény szabályozza. Bejelenti érintettségét, a szavazásban 

nem kíván részt venni. Most arról szavaztatja a testületet, hogy az érintettsége révén a 

szavazásból felmentik. Aki egyetért azzal, hogy Kondor Géza polgármestert személyes 

érintettségére tekintettel a szavazásból kizárja, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

133/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

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

tartózkodás nélkül Kondor Géza polgármestert e napirend döntéshozatalából kizárja. 

 

Kondor Géza polgármester: Alpolgármester hiányában a napirendet vezetnie kell. Kéri 

aljegyző asszonyt ismertesse az előterjesztést. 

 

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Egy főállású polgármester illetményét jogszabály állapítja meg. 

Az előterjesztés részletesen kitér ennek levezetésére. A polgármester illetménye, főállású 

esetén 398.868 Ft, költségtérítése 59.830 Ft-ban kerül meghatározásra. A Képviselő-testület 

határozata elfogadja az illetmény megállapítását, az illetmény összegét 100 Ft-ra kerekített 
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összegre kell meghatározni. Tehát 398.868 Ft esetében a 2019. október 13-tól megállapított 

illetmény 398.900 Ft lesz, ezt tartalmazza a határozati javaslat is. A költségtérítés marad 59.830 

Ft, ezt javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

134/2019. (X.24.) 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) bekezdése alapján 2019. október 13. napjától 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.  

A Képviselő-testület felhatalmazza az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnökét, hogy 

intézkedjen a polgármester járandóságai havi rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Ujváriné dr. Handó Melinda OSZKB elnöke 

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni, hogy egyhangúlag elfogadták. 

 

 

8. Képviselői tiszteletdíj megállapítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ez a napirend bizottsági döntést igényel. A testületi ülést 

felfüggeszti, bizottsági ülést rendel el. Megkéri a bizottsági elnököket, hogy bizottsági ülés 

keretében hozzanak döntést a képviselői tiszteletdíj megállapításáról. 

 

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Rövid tájékoztatásként elmondaná, azért kerül sor erre, mert a 

jelenleg hatályos SZMSZ szerint a bizottságok véleményezik a rendelettervezeteket. 

 

A polgármester a Képviselő-testület ülését 15:55 órakor felfüggeszti, a bizottsági ülések idejére. 

A bizottsági ülésekről, külön jegyzőkönyv készül. 

 

A bizottsági üléseket követően a Képviselő-testület 16:03 órakor folytatja ülését. 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi először a Szociális bizottság elnökét milyen döntés 

született a képviselők tiszteletdíjáról? 

 

Bizottsági vélemények: 
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Ujváriné dr. Handó Melinda OSZKB elnöke: A bizottság 2 igen szavazattal javasolja a 

képviselők részére 30.000 Ft/hó tiszteletdíj, a bizottsági tagok részére 20.000 Ft/hó tiszteletdíj, 

a bizottsági elnökök részére pedig 35.000 Ft/hó tiszteletdíj megállapítását. 

 

Miklós Tamás GTTB elnöke: A bizottság 4 igen szavazattal javasolja az előterjesztett és 

ismertetett javaslat elfogadását. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Kéri, aki elfogadja az ismertetett összegeket, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

14/2019. (IX.23.) önkormányzati rendeletet 
 

a képviselők tiszteletdíjáról 

 
 

9. Szabadság elszámolás és ütemezés  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
 

Kondor Géza polgármester: Az előző ciklus szabadságát kivette. Erre a hátralevő időszakra 

december 31-ig 8 nap szabadság illeti még meg. Ezt a 8 napot lehetőségei szerint az év utolsó 

8 munkanapján szeretné kivenni. Kéri a képviselőket, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

135/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezéséről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kondor Géza, 

főállású polgármester 2019. január 1. napjától 2019. október 13. napjáig időarányosan járó 

szabadságát kivette. 

A 2019. október 13. napjától 2019. december 31. napjáig járó 8 nap szabadság ütemezését az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A 2019. év utolsó 8 munkanapja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

10.  Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, 

vagyonnyilatkozat-tétel) 

Előterjesztő: Tóthné dr. Titz Éva aljegyző (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: Átadja a szót aljegyző asszonynak, hogy ismertesse a napirendet. 

 

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Röviden felhívná a fontosabb dolgokra a figyelmet. Az 

önkormányzat gazdasági programjának előkészítését illetően a Képviselő-testület az alakuló 

ülést követő hat hónapon belül kell, hogy felülvizsgálja vagy új gazdasági programot alkosson 

a ciklus idejére. A feladatvállalás előkészítésére nézve a lakossági igényekre, a 

költséghatékonyságra lehetőséget ad arra, hogy a nagyobb gazdasági teljesítőképességű, 

lakosságszámú települési önkormányzat kötelező feladat- és hatáskörét más települési 

önkormányzat önként átvállalhatja, a törvényben rögzítettek teljesülése esetén, az érintett 

beleegyezését követően. A feladatvállalást nem köti az új képviselő-testület megalakulásához, 

azonban az új testületnek célszerű átgondolnia a feladatvállalást, ha szükséges, rendelkezni a 

teendőkről. Fontos a költségvetés előkészítésekor, gazdasági program előkészítésekor 

átgondolni, melyek azok a kötelező feladatok, amelyeken kívül önként vállalt feladatokat el tud 

látni és képességéhez mérten teljesíteni tudja a település önkormányzata. Összeférhetetlenségi, 

méltatlansági szabályok vonatkozásában fontos megemlíteni, hogy az Mötv. 36.§-a sorolja fel 

az összeférhetetlenségi szabályokat, nem menne végig ezeken részletesen. Fontos eleme, hogy 

az összeférhetetlenséget a Képviselő-testület folyamatában kell vizsgálni. Tehát ha bármikor 

valakinél összeférhetetlenség jelenik meg, akkor azt orvosolni kell és fel kell oldani az 

összeférhetetlenséget. Amennyiben az összeférhetetlenség fennáll, összeférhetetlenségi eljárást 

kell lefolytatni. A méltatlanság szabályainál fontos kiemelni, a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba való bejelentkezési kötelezettséget, amelyet minden képviselő-testületi tagnak 

ügyfélkapun keresztül kell megtennie, saját jelszavával. Ha valakinek technikai segítségre van 

szüksége, a hivatal segít ennek bejelentkezésekor. Ezt az adatbázist is folyamatosan 

figyelemmel kiséri a NAV, ha ebből valaki kikerül, ezt határozott időn belül fel kell oldani. 

Alapvetően a méltatlansági helyzetek is a képviselői megbízatás közbizalmi jellegéhez 

kötődnek. Eltérést jelent azonban, hogy amíg az összeférhetetlenség esetében az a jellemző, 

hogy az érintett képviselő végső soron maga döntheti el, minként szünteti meg a jogellenes 

helyzetet, addig a méltatlanság eseteiben a képviselő konkrét, többnyire tudatos cselekménye 

okozza a méltatlan helyzetet, amelynek bekövetkezte után az önkormányzati képviselő 

mozgástere már korlátozott. Ebben az esetben a képviselő-testületnek döntési kötelezettsége 

keletkezik, határozatával meg kell szüntetnie a képviselői megbízatást. Ilyen még a mi 

köreinkben még nem fordult elő, valószínűség szerint, erre nem is lesz szükség. 

Vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségre történő felhívásának is szeretne eleget tenni. Az 

önkormányzati képviselő/polgármester a megválasztásától, majd ezt követően minden év 

január 1-től számított 30 napon belül az Mötv. 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozat nyomtatványait mindenkinek rendelkezésére 

bocsájtjuk, ha plusz nyomtatványokra van szükség, azt is biztosítjuk. Arra kéri a képviselőket, 

hogy ezt határidőben teljesítsék.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? 

 

Slemmer József János képviselő: Aki képviselő volt, és már bent volt az adatbázisban, annak 

is meg kell újítani? 

 

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: Igen. 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri szavazzanak, aki elfogadja aljegyző asszony tájékoztatását, 

kézfeltartással jelezze. 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

136/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja 

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző asszony gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 

szabályok, vagyonnyilatkozat-tételről szóló tájékoztatását. 

 

 

11. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ebbe a társulásba oldjuk meg a szociális szolgáltatásokat, a 

háziorvosi ügyeleti szolgáltatást ennek a keretében végezzük. Fontos és rendszeres ülésezést 

tartó szervezet. Polgármestereket szoktak ide delegálni, de ez nem kötelező. Van-e kérdés, 

vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy továbbra is ő legyen a delegált tag ebben 

a társulásban, kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

137/2019. (X.24.) Kt. határozat 

 

 A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsába Kondor Géza polgármestert delegálja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás részére küldje meg. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2019. november 7.  

 

Kondor Géza polgármester: A napirendek végére értek. Van-e valakinek bejelenteni valója, 

közlendője? Amennyiben nincs, köszöni mindenkinek a hozzáállását, konstruktívnak, 

bizalomgerjesztőnek tartja ezt az első ülést, nem száz százalékos teljesítményt nyújtottak. Azt 

gondolja, hogy a program elfogadásával és a bizottságok felállásával egy kompromisszumkész 

első lépést megtettek, bízik abban, hogy a testületi munka ebben a szellemben fog a 

továbbiakban zajlani. Az alakuló ülést 16:12 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné dr. Titz Éva 

polgármester                         aljegyző 


