
Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 20-án 14.00 

órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza polgármester 

  Szegi János képviselő, 

  Simon László képviselő, 

  Eitner József képviselő, 

  Szabó Sándor Pál képviselő. 

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző. 

Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, aljegyző asszonyt. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő 

képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. Előterjeszti a napirendi pontokat. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

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

nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint: 

N a p i r e n d 

1.) A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítása. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

      2.)  Hozzájárulás a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított  

            személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére,  

            módosítására javaslat. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4.) Előzetes csatlakozási szándék a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 

2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, 

illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS tervezési 

területének előzetes elismerésében. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

1.)A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendelet módosítása. 

(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 

egyhanagúlag javasolja elfogadásra a rendeletmódosítást. 



Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: a bizottság 2 igen 

szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

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

nélkül megalkotja a 

2/2014. (II.24.) önkormányzati rendeletet 

„A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2010. (VI.2.) 

önkormányzati rendelete módosításáról”. 

2.)Hozzájárulás a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított  

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: elmondja, a társulás Ábrahámhegy Község Önkormányzatát 

hatalmazta fel a rendelet megalkotására. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő 

helyi önkormányzat képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges. Ábrahámhegy fogja a 

rendeletet elfogadni. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja az előterjesztés határozati 

javaslatát, kézfelemeléssel szavazzon. 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

35/2014. (II.20.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Szociális 

és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló rendelet megalkotásához hozzájárul. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Ábrahámhegy 

Község Önkormányzata jegyzőjét tájékoztassa. 

 

           Felelős:      Kondor Géza polgármester 

           Határidő: azonnal 

 

3.)A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás kiegészítésére,  

módosítására javaslat. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. 



Tóthné Titz Éva aljegyző: elmondja, a társulási megállapodást június végével módosították. 

A megállapodást a hiányzó,  kötelező tartalmi elemekkel egészítették ki. Ismerteti a határozati 

javaslatot. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja az előterjesztés határozati 

javaslatát kézfelemeléssel szavazzon. 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

36/2014. (II.20.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása kiegészítésére, módosítására 

vonatkozó előterjesztést és annak mellékleteit megtárgyalta, a javaslatot 

elfogadja. 

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 

aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a  jegyzőt, hogy a határozatot a társulás elnökének 

küldje meg.  

Felelős:  Kondor Géza  polgármester 

                          Dr. Szabó Tímea jegyző  

Határidő: azonnal , illetve folyamatos 

 

4.)Előzetes csatlakozási szándék a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 

2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, 

illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének 

előzetes elismerésében. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kondor Géza polgármester: elmondja, eddig is tagjai voltak ennek az egyesületnek. Egy 

előzetes csatlakozási szándék-nyilatkozatot szeretnének kérni, hogy az önkormányzat részt 

kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 2014-2020 közötti 

programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a helyi Fejlesztési 

Stratégia elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 

Megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele? 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az előzetes csatlakozási 

szándékkal és a csatlakozási nyilatkozat aláírásával kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

 

 

 

 



37/2014. (II.20.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előzetes 

csatlakozási szándékkal, részt kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok 

Völgyéig Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban, illetve a helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, 

valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: február 28. 

 

 

Kondor Géza polgármester: megköszöni a részvételt a rendkívüli képviselő-testületi ülést 

14.20 órakor berekeszti. 

 

kmft. 

 

 

 

Kondor Géza         Dr. Szabó Tímea 

polgármester              jegyző 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

 

Tóthné Titz Éva aljegyző 

 

 

 

 


