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102/2022. (IX.19.) HATÁROZATA

A Császtai strand területéhez tartozó ingatlanok telekalakítási eljárásának kezdeményezésé-
ről

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Révfülöp 

8/3 hrsz, kivett, strandfürdő, 9728 m2

8/5 hrsz; kivett, beépítetlen terület 22 m2

8/6 hrsz; kivett, beépítetlen terület 759 m2

9/2 hrsz kivett, feltöltött terület  1 ha 3356 m2

10/2 hrsz; kivett, strandfürdő 1170 m2

10/3 hrsz; kivett, strandfürdő 99 m2

10/4 hrsz; kivett strandfürdő 815 m2

10/7 hrsz; kivett, feltöltött terület 6153 m2

Összesen 3 ha 2102 m2 területű ingatlanok egyesítésével a Vizageo Bt földmérő társaság által
VG-405108/2022 munkaszámon készített változási vázrajz szerint az Önkormányzat számára
hasznosíthatóbb terület kialakítása érdekében. 
 
Felhatalmazza  a polgármestert  a telekalítási  eljárás  lefolytatásához szükséges  intézkedések
megtételére, illetve az MNV Zrt.-vel kötött szerződések módosítására.

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: folyamatos

Révfülöp,2022.október 05.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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103/2022. (IX.19.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata elhatározza,  hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására lét-
rehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi forduló-
jához. 
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kez-
dő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2023.  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. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és fel-
kéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30.

Révfülöp,2022.október 05. 

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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104/2022. (IX.19.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj Szabályzatának módosításáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj elbírálásáról szóló Szabályzata módosítását, mely szerint annak 3. pontjában meg-
határozott jövedelemhatár 450 % legyen, elfogadja.

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: azonnal 

Révfülöp,2022.október 05.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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105/2022. (IX.19.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírá-
sokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2022. október 3. 

Révfülöp,2022.október 05.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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106/2022. (IX.19.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezéséről

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti  köznevelésről  szóló
2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI ren-
delet 24. § (1a) bekezdése alapján Révfülöp község közigazgatási területére a 2022/2023. tan-
évre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő
(2023/2024.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Révfülöp nagy-
községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma - a 2022. szeptember 1. napi állapotot figyelembe véve - 0 fő.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általá-
nos iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi
Központ részére -2022. október 15. napjáig - továbbítsa. 

Határidő: 2022. október 15. 
Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Révfülöp,2022.október 05.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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107/2022. (IX.19) HATÁROZATA

a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2020. (IV.03.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás fenntartásában  működő  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési
díjainak meghatározásáról szóló 2/2020 (IV.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezet megalkotásához és  az előterjesztésben javasolt térítési díjak megállapításá-
hoz hozzájárul. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa és a Badacsonytoma-
ji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a határozatot küldje meg. 

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Révfülöp,2022.október 05.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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108/2022. (IX.19.) HATÁROZATA

A Révfülöp belterületén megrendezésre kerülő X. Nemzetközi Balatoni Bojlis
Horgászversenyre helyszín biztosításáról

    
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp belterületén megrende-
zésre kerülő X. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversennyel  kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta.

A Képviselő-testület a kérelem alapján:

1.) Semsei major - szabadstrand (1 csapat 4 fő) /áram, wc, megoldott YACHT kikötőben/
2.) Császtai Strand (2 csapat 8 fő) /régi pénztár, csúszda melletti terület, és a gyermekpancso-
ló melletti terület, áram, wc. a strandon belül megoldott/
3.) Császtai strandtól nyugatra lévő füves terület (1 csapat 4 fő)

helyszíneket  2022. szeptember 30. 07:00 óra és 2022. október 08. 09:00 közötti időpontban
biztosítja a verseny megrendezése céljára a közterületek használatáról és a közterületek rend-
jéről szóló 11/2010. (VI.2.) önkormányzati rendelete a versenyek idején hatályos rendelkezé-
sei alapján megállapított közterület használati díjak szerint. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp belterületén megrende-
zésre kerülő X. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny lebonyolításával kapcsolatban
megbízza Kondor Géza polgármestert a verseny megrendezéséhez szükséges együttműködési
megállapodás előkészítésével és aláírásával. 

Felelős: Kondor Géza polgármester           
Határidő: 2022. szeptember 30.   

Révfülöp,2022.október 05.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 


