
Szám: 1/3/5/2013.

Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn)
16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Szegi János képviselő
Eitner József képviselő
Kálomista Gábor képviselő
Simon László képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő

Távolmaradását bejelentette: Török Péter képviselő

A meghívottakból  jelen  van:  Tóthné  Titz  Éva  jegyző,  Müller  Márton  főtanácsos,  Páhi  Magdolna
Választási Bizottság Elnöke.

Tanácskozási  joggal  jelen  van:  Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke,  Tóth  Csaba  Vízi
Sportegyesület  Elnöke,  Dianovics  Béla  Polgári  Kör  Elnöke,  Vókó  László  Gázló  Környezet  és
Természetvédő Egyesület Elnöke.

Kondor Géza polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  a  civil  szervezetek képviselőit,
jegyző asszonyt, valamint a révfülöpi polgárokat, akik a televízión keresztül kísérik figyelemmel a
képviselő-testület ülését.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő
és a polgármester jelen van. Török Péter képviselő bejelentette távolmaradását külföldön tartózkodása
miatt. Az ülést megnyitja.

Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv-hitelesítők személyére.  Kéri  vita  nélkül  szavazzanak róla.  Javasolja
Szegi János és Simon László képviselő urakat.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás nélkül
elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Szegi János képviselő, Simon László képviselő.

Napirend előtt:

Jelentés  a  lejárt  határidejű képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról,  a  két  ülés  között
történt eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottság elnökének beszámolója a két
ülés  közötti  időben  történt  átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról.  (Írásos  anyag  a  jegyzőkönyv

mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: szóbeli kiegészítés: 2013. február 26-án egyeztetés történt Kővágóörs
község  polgármesterével  a  csatlakozási  tárgyalások  módjáról,  ütemezéséről.  Február  28-án
Kővágóörsön tárgyalást folytattak 9 település polgármesterével, a kővágóörsi jegyző és a révfülöpi
jegyző  részvételével.  Március  12-én  az  ábrahámhegyi  kirendeltségen  folytatták  a  csatlakozási
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tárgyalásokat, majd március 14-én, Kővágóörsön. Március 18-án szintén Kővágóörsön ült össze a 10
település  vezetése,  itt  sikerült  végleges  formába  önteni  a  megállapodást,  melyet  március  21-én  a
kővágóörsi  művelődési  házban  tartott  10  település  együttes  képviselő-testületi  ülésén  sikerült
elfogadni. Ennek eredményeképpen a közös hivatal átveszi mind a 7 révfülöpi dolgozót. 2 fő, aki a
hivatal állományába volt,  önkormányzati állományba kerül. A révfülöpi hivatal a jelenlegi formáját
szinte teljesen megőrizve, kirendeltségként tovább fog működni. Révfülöp jegyzőjét a közös hivatal a
10 település aljegyzőjeként foglalkoztatja. Az ügyfélfogadásban érintett dolgozók a  kirendeltségen, a
jelenlegi  helyükön  folytatják  munkájukat.   A  pénzügy  két  munkatársa  a  kővágóörsi  hivatalban
működő pénzügyi osztályon látja el feladatát. Összegezve, a munkahelyek megmaradtak, a helyben
történő ügyintézés lehetősége úgyszintén. Megköszöni a tárgyalásokon együttműködő polgármester
urak  segítségét,  külön  köszönetet  mond  Horváth  Dezső,  Vella  Zsolt  és  Pék  László  polgármester
uraknak a  konstruktív  támogatásért.  A március  21-i  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai
Bizottsági  ülésre  a  Halász  utcai  vállalkozók  benyújtották  a  szerződésmódosítással  kapcsolatos
ajánlatukat,  amelyben  vállalták  a  jelenleginél  magasabb  bérleti  díj  fizetését.  A  bizottság
munkacsoportot  hozott  létre  a  szerződéstervezet  vizsgálatára,  jogi  szakértő  véleményét  kérik  ki.
Remélhetőleg az áprilisi testületi ülésre létrejöhet a megállapodás. Március 1-én Bahart közgyűlésen
vettem részt Siófokon. Ennyiben szerette volna kiegészíteni az írásos jelentést.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság átruházott hatáskörben
a február 14-i ülésén az alábbi határozatokat hozta.  Döntött a bizottság a szociális tűzifa támogatás
iránti kérelmek elbírálásáról. 5 fő nyújtott be kérelmet részükre vissza nem térítendő természetbeni
támogatásként 1 m3/fő tűzifa került megállapításra és kiszállításra. A március 20-án tartott zárt ülésen
3 fő nyújtott be átmeneti segély iránti kérelmet. 2 fő esetében 30.000-30.000 Ft átmeneti segély került
megállapításra. 1 fő esetében a kérelem elutasításra került. Méltányossági ápolási díj megállapítását 1
fő kezdeményezte,  akinek a részére a jogosultság megállapításra került  26.550.-  Ft/  hó összegben.
Döntött a bizottság a felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíj támogatási kérelméről. Az
önkormányzati rendelet értelmében a pályázat kiírásra került, a benyújtási határidő március 14-e volt.
Határidőn belül 5 pályázat érkezett. A pályázatokat értékelve a bizottság 5 fő részére 10.000 Ft/fő/hó
támogatást állapított meg a tanév második félévére 5 hónapra, összesen 250.000 Ft összegben. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor  Géza  polgármester:  aki  egyetért  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi  határozatok
végrehajtásáról  szóló jelentéssel a kiegészítésekkel együtt, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

26/2013. (III.25.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Kondor Géza polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó javaslatot.

Kérdés:
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Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke:  a  rendkívüli  időjárásra  tekintettel  kéri  a  képviselő-
testületet,  hogy  a  legfontosabb  napirendi  pontok  után  tárgyalja  a  8.  napirendi  pontot  a   civil
szervezetek tájékoztatóját.

Kondor Géza polgármester: javasolja, hogy az 5. napirendi pont után tárgyalják a civil szervezetek
településen végzett munkájáról szóló tájékoztatót.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás nélkül
elfogadja a meghívóban szerelő 8. napirendi pont 5. napirendi pontként történő megtárgyalását.

Kondor  Géza  polgármester:  aki  elfogadja  az  ülés  napirendi  tárgysorozatát  fenti  módosítással,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d

1. Képviselő-testületi tag eskütétele, megbízólevél, esküokmány átvétele.
Előterjesztő: Páhi Magdolna HVB Elnöke

2. Bizottsági tag eskütétele, esküokmány átvétele.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3. Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
felülvizsgálata, újraalkotása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

4. Az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  12/2006.  (XI.28.)  önkormányzati
rendeletének újraalkotása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

5. A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról,  azok igénybevételéről,  valamint  a fizetendő térítési  díjakról  szóló
4/2011. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

6. Tájékoztató  a  tanácskozási  joggal  rendelkező  civil  szervezetek  településen  végzett
munkájáról.
Előterjesztő:  civil szervezetek képviselői

7. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előterjesztő: Tóthné Titz Éva jegyző

9. Közvilágítási hálózat bővítésének lehetőségei.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

10. Tájékoztató  az  üresen  álló  hasznosításra  váró  önkormányzati  ingatlanokról,  azok
bérbeadásának pályázati úton történő  meghirdetésének lehetőségeiről. 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

11. Támogatási kérelmek elbírálása:
- Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület,
- Balatoni Futár.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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12. Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulás  létszámcsökkentési  döntésével
kapcsolatos támogatási igény benyújtásához Képviselő-testületi nyilatkozat kérelme.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

13. Strautmann  RC  1100  Hidraulikus  présgép  beszerzése  kommunális  hulladékok
tömörítésére.

            Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.) Képviselő-testületi tag eskütétele, megbízólevél, esküokmány átvétele  .  
Kondor Géza polgármester: elmondja, Kálomista Gábor képviselő úr az alakuló ülésen nem tudott
részt venni, így a képviselői esküt sem tudta lenne. Felkéri képviselő urat, hogy szíveskedjen a zászló
előtt az esküt letenni, a megbízólevelet és az esküokmányt átvenni. Kéri a jelenlévőket, hogy az eskü
alatt szíveskedjenek felállni. 
Felkéri Páhi Magdolnát a Választási Bizottság Elnökét az eskü kivételére, a megbízólevél átadására,
az esküokmány aláíratására.

Kálomista Gábor az esküt leteszi. A megbízólevelet és az esküokmányt átveszi.

2.)Bizottsági tag eskütétele, esküokmány átvétele  .  

Kondor Géza polgármester: elmondja, az alakuló ülésen Papp Zoltán Tamás úr szintén nem tudott
részt venni. Mint a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság nem képviselő tagjának
szintén esküt kell tenni. Felkéri, hogy szíveskedjen az esküt letenni az esküokmányt  átvenni. Kéri,
hogy az eskü szövegét a zászló előtt utána mondani szíveskedjen.

Papp Zoltán Tamás leteszi az esküt, aláírja az esküokmányt.

3.)Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata,
újraalkotása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: írásos anyagot a képviselők megkapták. Megkérdezi jegyző asszonyt,a
napirend előkészítőjét van-e szóbeli kiegészítése?
Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja a szervezeti és működési szabályzatot a jogszabályváltozások és
az új testület alakulása miatt szükséges volt felülvizsgálni. 
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  testület  3  igen  szavazattal
javasolja Révfülöp Nagyközség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke:  a  bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 

Kérdés:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, módosult a
tanácskozási jog a civil szervezetek részéről, ez mennyiben érinti a civil szervezeteket?
Vókó László Gázló Környezet és Természetvédő Egyesület Elnöke:  neki is ez lenne a kérdése,
beemelésre  került  egy mondat,  ami  véleménye  szerint   bizottsági  ülésen,  a testületi  ülésen a civil
szervezetek aktív részvételét lekorlátozza. Ez a mondat: „(4)  A tanácskozási joggal rendelkező civil
szervezet képviselője az ülésen a napirendi pontok elfogadását követően jelzi a polgármesternek (ülés
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vezetőjének),  hogy mely napirendi pontok érintik tevékenységi körét  és kíván tanácskozási  jogával
élni.” Kérdése, ez miért került bele, ő a törvényben  nem talált erre hivatkozást. A régi SZMSZ-ben ez
nincs benne.
Tóthné Titz Éva jegyző: a törvényben úgy szerepel tevékenységi körükkel kapcsolatosan a szöveg,
hogy tanácskozási joggal részt vesznek azok a civil szervezetek, amelyek teszik ezt. Ez a mondat már
csak egy pontosítás, miszerint az önkormányzat nem kívánja megszabni egyik civil szervezetnek sem,
hogy mely napirendekhez tartozik a civil szervezete tanácskozási joggal részt venni,  ezt az a civil
szervezet, aki az ülésen jelen van, jelzi és minden további nélkül tanácskozási joggal részt vesz. Az
ülésvezetés szabályait szerették volna egy kicsit nyilvánvalóbbá tenni. 
Kondor  Géza  polgármester: elmondja,  a  civil  szervezetek  tevékenységi  körét  áttanulmányozva,
annyira  széleskörű  mindegyiknek  a  tevékenységi  köre,  hogy  egyiknek  sem jelent  ez  korlátozást.
Ígéretet tesz, hogy ezt a kérdést nagyon rugalmasan fogják kezelni. 
Vókó László Gázló Környezet és Természetvédelmi Egyesület elnöke : továbbra is úgy gondolja,
hogy  ez  korlátozása  a  civil  szervezeteknek.  Amit  polgármester  úr  most  mondott,  hogy  a  civil
szervezetek  olyan  spektrummal  rendelkeznek,  hogy  gyakorlatilag  hozzászólnak  a  napirendi
pontokhoz,  akkor  miért  kell  ez  a  bekezdés? A napirendi  pontok is  folyamatosan  formálódnak.  A
törvény leírja, hogy tevékenységi körében, ez már benne van az (1) bekezdésben. Azért nem érti, miért
kellett beletenni ezt a négyes bekezdést.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: csatlakozik az előtte szólóhoz, mindig toleránsak voltak,
mint  üdülő tulajdonosok, soha nem szóltak abba bele, hogy az önkormányzat  milyen költségvetést
készít, igazából soha nem provokáltak, nem személyeskedtek. Nem érti ezt a  kitételt, miért kellett ezt
beletenni.

Vélemény, észrevétel.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  elmondja,  mint
testületi tag garanciát vállal arra, hogy rugalmasan kezelik ezt a dolgot, ezelőtt is így volt. Tapasztalta,
mert járt bizottsági és testületi ülésekre is. A testületi és bizottsági üléseket talán rugalmasabbá teszi,
ha ezek bekerülnek.

Kondor  Géza  polgármester:  aki  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosításával  egyetért  a
jelenlegi formájában, kézfelemeléssel szavazzon.

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

6/2013. (III.27.) önkormányzati rendeletet
„A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról.”

4.)Az  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló  12/2006.  (XI.28.)  önkormányzati
rendeletének újraalkotása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: megkérdezi jegyző asszonyt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
Tóthné Titz Éva jegyző: köszöni, nem kívánja kiegészíteni.

Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendeletet.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletet.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester: aki egyetért az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet 
újraalkotásával, kézfelemeléssel szavazzon.

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

7/2013. (III.27.) önkormányzati rendeletet
„Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről.”

5.)A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  4/2011. (III.23.)
önkormányzati rendelet módosítása.(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: megkérdezi jegyző asszonyt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  elmondja  Köveskál  település  jelezte,  hogy  ők  plusz  kedvezményt
biztosítanak a szociális  étkeztetés tekintetében.  Egy formai hiba, az előterjesztésben Szentbékkálla
helyett Köveskál önkormányzata szerepel helyesen. 
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke:  a  bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért a rendeletmódosítással, kézfelemeléssel szavazzon.

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

7/2013. (III.27.) önkormányzati rendeletet

„A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról,  azok igénybevételéről,  valamint  a fizetendő térítési  díjakról  szóló
4/2011. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.”

6.)Tájékoztató  a  tanácskozási  joggal  rendelkező  civil  szervezetek  településen  végzett
munkájáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor  Géza  polgármester:  az  alábbi  civil  szervezetek  juttatták  el  tájékoztatójukat:  Révfülöpi
Fürdőegyesület,  Gázló  Egyesület,  Nagyközségi  Horgászegyesület,  Sportegyesület,  Káli-medence-
Balaton Turisztikai Egyesület. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
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Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  elnöke:  a  bizottság  egyhangúlag
elfogadásra javasolja a tájékoztatókat.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatókat..
 
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, beszélt a
Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület elnökével, aki jelezte, hogy ez az ülés nem alkalmas a
beszámoló  terjedelmére  tekintettel,  hogy  ezt  megtárgyalják.  Nagyobb  terjedelmű  téma  ez.
Átalakulóban vannak,  szeretnék az egyesületet TDM egyesületté alakítani. Ez elég nehezen megy.
Elnök úr  javasolta,  hogy az egyesületük témájával  egy külön bizottsági  ülésen foglalkozzanak.  A
révfülöpi önkormányzat tagja ennek az egyesületnek, eleget tett a tagdíj befizetésének is. Van olyan
önkormányzat,  akivel  nem  tudtak  dűlőre  jutni.  Javasolja  rövid  időn  belül  térjenek  vissza  az
egyesületük ügyére. 
Kondor  Géza polgármester:  megköszöni  a  civil  szervezeteknek az  eddig  végzett  munkáját.  Aki
tudomásul veszi a tájékoztatókat, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

27/2013. (III.25.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tanácskozási  joggal
rendelkező  civil  szervezetek  településen  végzett  munkájáról  szóló  tájékoztatókat
tudomásul veszi. 

7.)Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása  .  
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: elmondja, az önkormányzat 2013 évre közbeszerzést nem tervez. Kéri a
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2013 évi közbeszerzési tervet.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  aki  elfogadja  az  önkormányzat  2013  évi  Közbeszerzési  Tervét,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

28/2013. (III.25.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2013.  évi  Közbeszerzési
Tervet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:     Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos

8.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról  .  
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: megkérdezi jegyző asszonyt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?
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Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, próbált részletes tájékoztatást adni a képviselő-testület tagjainak
és a lakosságnak a polgármesteri hivatalban működő tevékenységről, munkáról. Természetesen nem
teljes  ez  az  anyag.  Ennél  sokkal  szerteágazóbb napi  feladatokkal  küzdenek meg.  A polgármesteri
hivatal,  mint  önállóan  működő  és  gazdálkodó  költségvetési  szerv  2013.  március  31-i  hatállyal
megszűnik. Jogutódként csatlakozik a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, ahol Révfülöpi
Kirendeltség néven tovább működik. A jelenleg foglalkoztatott 9 hivatali dolgozó közül 7 dolgozó a
kővágóörsi közös önkormányzati  hivatalban folytatja munkáját,  2 dolgozót pedig az önkormányzat
foglalkoztat tovább. Április 1-től áll fel ez az új szervezet. Remélhetőleg ebből lakosság nem fog túl
sok  mindent  észrevenni.  Azon  lesznek,  hogy minél  rugalmasabban  és  segítőkészebben  álljanak  a
feladat megoldásához és ellátáshoz. 
Kondor Géza polgármester: tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, részletes beszámolót
készített jegyző asszony. A hivatali működés szinte valamennyi területét bemutatja, hűen érzékelteti
ezt a sokrétű tevékenységet. Jegyző asszonyt dicséret illeti. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, a beszámoló, ha dicséretet kapott, az nem az ő dicsérete, minden
kolléga hozzátette munkáját, a beszámoló így együttes munkával készült el.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: megerősíti a két bizottság véleményét. Nagyon nehéz időszakon mentek
keresztül  a  hivatali  dolgozók,  hozzáteszi  még  a  több  hónapja  húzódó  bizonytalanságot,  amely
sorsokról, egzisztenciákról szólt. Este 7-8 óráig az irodákban még égnek a villanyok. Tisztelet illeti
azokat,  akik  ebben  a  bizonytalanságban  ilyen  kitartóan  helyt  álltak.  Úgy  gondolja  munkájuk
gyümölcse  most  jelent  meg  ennek az egyesülési  szerződésnek az  elfogadásával.  Jó  beilleszkedést
kíván,  remélhetőleg  hamarosan  sokkal  kiegyensúlyozottabb  körülmények  között  fognak  a
továbbiakban tevékenykedni. Aki elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

29/2013. (III.25.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri  Hivatal
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

9.) Közvilágítási hálózat bővítésének lehetőségei  .  
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság alaposan
megvizsgálta  a  kérelmeket,  lakossági  bejelentéseket.  Bejárták  az  utcákat.  Bővítésre  szükség  van.
Elkezdik a közvilágítás bővítését, korszerűsítését. Van olyan utca, ahol csak lámpát kell felhelyezni a
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meglévő  oszlopokra,  van  ahova  oszlop  és  kábel  is  kell,  nyilván  ez  drágább.  A  kivitelezés  több
részletben  történik.  A  bizottság  egyhangúlag  javasolja,  csökkentett  műszaki  tartalomra  árajánlat
kérését.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  részletesen
megtárgyalta  az  előterjesztést.  Tételesen  végigvették  a  helyszíneken.  Az  eredeti  tervet  illetően
módosítások történtek, ezekkel a módosításokkal együtt a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
a közvilágítási hálózat bővítés megvalósítását.
Kondor  Géza  polgármester:  felkéri  a  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: ismerteti a határozati
javaslatot: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a bizottságok által csökkentett műszaki tartalomra vonatkozóan az ELMIB Zrt-től kérjen ismételt
árajánlatot. A módosított műszaki tartalomra elkészült árajánlatot döntés céljából a képviselő-testület
soron következő ülésére kerüljön beterjesztésre.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  felsorolja  azon
utcákat, amelyekkel foglalkozott a bizottság. Elmondja továbbá, hogy a közvilágítás beruházás több
lépcsőben lesz megvalósítva.
Kondor Géza polgármester: a bővítés lehetőségét továbbra is fenntartják.  Ennek a beruházásnak
nagy része meg fog valósulni. Az elhangzottak nagy része a nyáron már működni fog. 
Tóthné Titz Éva jegyző:  ismerteti  a  határozati  javaslatot:  „Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetért a közvilágítási hálózatbővítés megvalósításával. A tervezett beruházáshoz
szükséges  pénzeszközt  2013.  évi  költségvetésének  betervezett,  ill.  tartalékalap  terhére  biztosítja.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  bizottságok  által  javasolt  csökkentett  műszaki  tartalomra
vonatkozóan  az  ELMIB  Zrt-től  kérjen  ismételten  árajánlatot.  A  módosított  műszaki  tartalomra
elkészült árajánlat döntés céljából a képviselő-testület soron következő ülésére beterjesztésre kerül.”
Kondor Géza polgármester: aki fenti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

30/2013. (III.25.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  közvilágítási
hálózatbővítés megvalósításával. A tervezett beruházáshoz szükséges pénzeszközt 2013.
évi költségvetésének betervezett, ill. tartalékalap terhére biztosítja.
A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  bizottságok  által  javasolt
csökkentett  műszaki  tartalomra  vonatkozóan  az  ELMIB  Zrt-től  kérjen  ismételten
árajánlatot. 
A módosított  műszaki  tartalomra  elkészült  árajánlat  -  döntés  céljából  -  a  képviselő-
testület soron következő ülésére beterjesztésre kerül.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. április 29.
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10.)  Tájékoztató  az  üresen  álló  hasznosításra  váró  önkormányzati  ingatlanokról,  azok
bérbeadásának  pályázati  úton  történő   meghirdetésének  lehetőségeiről.  (Írásos  anyag  a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság
tagjai  megnézték  a  helyszínen  a  hasznosításra  kerülő  ingatlanokat.  Javasolják,  hogy  a  2,  3,  4
pontokban szereplő ingatlanokat hirdessék meg. Az 1,5, 6 pontokban lévő ingatlanokat hasznosításra
hirdessék  meg.   A  volt  könyvtár  helyisége  is  beletartozik  a  hasznosításra  váró  ingatlanokba,  itt
javasolják,  hogy ebbe a helyiségbe vendéglátó tevékenységet ne folytassanak, egyéb kulturális célra
kerüljön meghirdetésre. 
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság tételesen végig vette
az ingatlanokat. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzati  üzemeltetési ingatlanoknál készüljön
egy új egységes szabályozás, ami épületi díjakra vonatkozik. Ezzel a módosítással 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Kondor  Géza  polgármester:  ismerteti  az  írásos  előterjesztésben  szereplő  meghirdetésre,
hasznosításra  váró  ingatlanokat.  Amennyiben  a  testület  elfogadja  az  előterjesztést,  a  héten
meghirdetésre kerülnek az ingatlanok a megfelelő fórumokon.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, a civil szervezet részéről az a kérés, amely bérlakások
lakás célra megfelelnek, akkor vegyék figyelembe azt, hogy lehetőleg azok élvezzenek ilyent,  akik
családostul igénylik ezt a lehetőséget, olyan gyermekkel, aki esetleg már az óvodás korát is itt kezdi.
Legyen az a fő szempont, hogy ezen keresztül is a népesség inkább növekedjen, mint  csökkenjen.
Kérésük, ez feltétlenül élvezzen előnyt.
Kondor Géza polgármester: ez a kérés egybeesik a képviselő-testület elképzelésével is. Figyelembe
veszik a jövőben is.
Szegi   János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  tájékoztatásul
elmondja, hogy ezek a pályázati felhívások a révfülöpi honlapon is elhelyezésre kerülnek.
Tóthné Titz Éva jegyző: ismerteti a határozati javaslatot.
Kondor  Géza  polgármester:  aki  egyetért  és  elfogadja  az  ismertetett  határozati  javaslatot,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

31/2013. (III.25.) Kt. határozat
1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hasznosítási pályázatot ír ki
az alábbi üresen álló önkormányzati tulajdonú ingatlanokra, az előterjesztés mellékletét
képező „pályázati felhívásban” foglaltak és „pályázati feltételek szerint:
a.) Volt Idősek Otthona 1276 hrsz. Halász u. 6.
b.) Káli út 17. szám alatti IKSZT épületében 2 db üzlethelyiség.
c.) Káli u. 4. szám alatt lévő helyiség.
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d.) Halász utcában lévő volt könyvtár helyiség.
e.)  A Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  az  előterjesztés  melléklete  szerinti  pályázati
kiírás közzétételére.

2.  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  strandokon  lévő  alábbi
kereskedelmi  és  vendéglátó  egységek  versenytárgyalás  útján  történő  bérbeadására
pályázatot ír ki, az előterjesztés mellékletét képező „pályázati felhívásban” foglaltak és
„pályázati feltételek” szerint:
a.)  Császtai  strand  főépület  délnyugati  részén  lévő  22,68  m2  nagyságú  (V-1  számú)
üzlethelyiség.
b.)  Császtai  strand  főépület  nyugati  részén  lévő  53,84  m2  nagyságú  (V-2  számú)
üzlethelyiség.
c.) Szigeti strand főépület déli részén lévő 25 m2 nagyságú (1-es számú) üzlethelyiség.
d.)  A Képviselő-testület  a  versenytárgyalás  lebonyolítására  ideiglenes  bizottságot  hoz
létre.
A  bizottság  tagjai:  Szegi  János,  Simon  László,  Eitner  József,  Szabó  Sándor  Pál
képviselők,  továbbá  Herczeg-Balogh  Ildikó  a  Gazdasági,  Településfejlesztési  és
Turisztikai  Bizottság  tagja.  Az  ideiglenes  bizottság  megbízatása  a  versenytárgyalás
lebonyolításának időpontjáig szól.
e.)  A Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  az  előterjesztés  melléklete  szerinti  pályázati
kiírás közzétételére és a pályázati eljárás lefolytatásának előkészítésére.
f.)  Eredményes  versenytárgyalás  esetén  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
polgármestert a nyertes pályázókkal a bérleti szerződés megkötésére.

3.  A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  alábbi  önkormányzati  tulajdonú
ingatlanok értékbecslését rendelje meg:

a.) Szőlő u. 37. szám alatti önkormányzati épület.
b.) Óvoda utcában lévő használaton kívüli konditerem.

Felelős: 1.), 2.) a,b,c,d,e, 3.) pontokra: jegyző

                         f.) pontra: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. április 30.

11.)Támogatási kérelmek elbírálása  .  (Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Badacsonyi Borvidék Borút  
Egyesület, Balatoni Futár.)
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, hogy támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület és a Balatoni Futár. Mindkét
bizottság tárgyalta az előterjesztést, kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 50.000 Ft támogatást javasol, a Badacsonyi Borvidék Borút
Egyesület részére 30.000 Ft támogatást és a Balatoni Futár havi lapnak nem javasolja a támogatás
biztosítását. 
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja a bizottság
is hasonlóképpen döntött, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 50.000 Ft támogatást javasol, a
Badacsonyi Borvidék Borút Egyesület részére 30.000 Ft támogatást javasol, a Balatoni Futár részére
nem javasolja a támogatás biztosítását.
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Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester: aki egyetért a két bizottság egybehangzó véleményével, mely szerint a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 50.000 Ft, a Badacsonyi Borvidék Borút Egyesületnek 30.000
Ft támogatást nyújtsanak és a Balatoni Futárt ne támogassák – kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

32/2013. (III.25.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (8200  Veszprém,  Dózsa  Gy.  u.  31.)  részére  a
Katasztrófavédelmi megbízott, mint szervezeti elem tapolcai körzetet érintő működését -
a  katasztrófavédelmi  feladatok  színvonalas,  a  lakosság  érdekét  szolgáló  ellátása
érdekében- 50.000.-  Ft  támogatást biztosít  2013. évi költségvetésében  a II. Működési
célú  pénzeszköz  átadás  2.  Egyéb  támogatás,  „Civil  szervezetek,  egyéb  szervek
támogatása” cím alatt.   
 
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pénzátadási  megállapodás
aláírására. 
Felelős:     Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. április 30. 

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

33/2013. (III.25.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Badacsonyi Borvidéki Borút
Egyesület  (8261  Badacsony,  Római  út  2.)  részére  a  Badacsonyi  Borvidéki  Borút
Egyesület egységes táblarendszerének pótlásához  30.000.-  Ft  támogatást biztosít  2013.
évi költségvetésében  a II. Működési célú pénzeszköz átadás 2. Egyéb támogatás, „Civil
szervezetek,  egyéb  szervek  támogatása”  cím  alatt.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pénzátadási  megállapodás
aláírására. 
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. április 30. 

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

34/2013. (III.25.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Balatoni Futár c. régiós havi
lap 2013. évi megjelentetéséhez nem biztosít támogatást.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  kérelmezőt
értesítse.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. április 30.

12



12.)Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulás  létszámcsökkentési  döntésével
kapcsolatos támogatási igény benyújtásához Képviselő-testületi nyilatkozat kérelme  .  
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  elmondja,  hogy  a  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulás
megkereste  az  önkormányzatot,  létszámcsökkentést  rendeltek  el,  a  társulásban  néhány  munkakör
megszűnik. Ezzel kapcsolatosan egyszeri többletköltség csökkentésére támogatás igényt nyújtanak be,
melyhez  a  tagönkormányzatok  nyilatkozata  szükséges,  miszerint  a  létszámcsökkentéssel  érintett
munkahelyek  tekintetében  nincs  olyan  munkakör,  amelyben  a  települési  önkormányzatok  tudnák
foglalkoztatni ezeket a személyeket. 
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag javasolja
a képviselő-testület felé az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság:  a  bizottság  egyhangúlag
javasolja a képviselő-testület felé a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.
Javaslat, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

35/2013. (III.25.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  az
önkormányzatnál,  azok  intézményeinél,  hivatalánál  a  létszámcsökkentéssel  érintett
foglalkoztatottak foglalkoztatására nincs lehetőség. 

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletében
szereplő nyilatkozat aláírására.

Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester által aláírt nyilatkozatot a Társulás részére küldje
meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: azonnal 

13.)  Strautmann  RC  1100  Hidraulikus  présgép  beszerzése      kommunális  hulladékok  
tömörítésére. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:   a  bizottság
egyhangúlag támogatta a présgép beszerzését. Ilyen gép már a kempingben működik. 

Kondor Géza polgármester: elmondja, a bizottsági ülésen kérték, amennyiben kedvezőbb ajánlatot
tudnának még beszerezni, próbálják meg ezt a testületi ülésig. Érkezett egy ajánlat 3 éves ORWAK 4110
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típusú gép beszerzésével kapcsolatban, ami akciósan  - 2013. 03.31-ig történő megrendelés  esetén-
1.199.000.-  Ft  +  Áfa,  18  hónap  garanciával  leszállítással,  beüzemeléssel,  betanítással  tudnák
beszerezni. A bizottsági ülésen elhangzott ajánlathoz viszonyítva ez egy sokkal kedvezőbb ajánlat.
Javasolja,  amennyiben egyetért  a testület  e gép megvásárlása mellett  döntsenek,  mivel  lényegesen
olcsóbb, mint a másik, a garanciákat biztosítják hozzá. 

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  tájékoztatásul
elmondja, az eredeti ajánlat 1.600.000 Ft + áfa lett volna, a két gép között lényeges különbség van
árban.

Kondor  Géza  polgármester:  aki  egyetért  azzal,  hogy  vásárolják  meg  az  ORWAK 4110  típusú
hulladékprést 1.199.000 Ft+ áfa áron kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

36/2013. (III.25.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Képviselő-testület  egyetért  ORWAK 4110   típusú  kommunális
hidraulikus présgép beszerzésével, 1. 199.000  + Áfa, összegben a felhalmozási kiadások
terhére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hidraulikus présgép beszerzésére

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. április 15.

Bejelentések:

Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, Révfülöp
Nagyközség Sportegyesülete tisztújító közgyűlést tart  április 3-án 17 órakor az Attacca étteremben,
minden  tagtársat  és  érdeklődőt  várnak.  Képviselő  társai  nevében  megköszöni  a  bizalmat
megválasztásukhoz, mindenképpen élni fognak vele.

Dianovics Béla Polgári  Kör Elnöke:  a  Révfülöpi  Polgári  Kör képviseletében üdvözli az újonnan
megválasztott polgármester urat és az új képviselő urakat. Munkájukhoz sok sikert kívánnak.  Azt
szeretnék, ha ők, mint révfülöpi polgárok is részesülhetnének a sikerükből. 

Kondor Géza polgármester:  több napirendi pont nem volt,  megköszöni a részvételt,  a képviselő-
testület ülését 17.00 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző
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Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Szegi János                                         Simon László 

önkormányzati képviselő.

15


