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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15-én (hétfőn) 

16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Eitner József  képviselő 

  Miklós Tamás  képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő 

  Slemmer József János képviselő  (5 fő) 

 

Török Péter alpolgármester bejelentette távolmaradását, Szabó Sándor Pál képviselő jelezte, hogy 

késni fog a testületi ülésről.  

 

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos, Egyedné Kovács 

Margit pénzügyi ügyintéző.  

Tanácskozási joggal jelen van: Tóth Csaba  Révfülöpi Vízi Sportegyesület elnöke. 

 

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

képviselő urakat, jegyző asszonyt, a munkatársait.  

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

és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendi javaslatát. 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 Képviselő-testülete 5 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 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3.  A Révfülöpi Sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, fejlesztési lehetőségei  (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Döntéshozatal HÉSZ módosításról (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

6. Halász utcai volt könyvtár ingatlan hasznosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

7. Volt Öregek Otthona ingatlan hasznosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

8. Balatoni Csavargőzös kiállítás 2016. évben  (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

9. Strandi vendéglátó helyiség (Szigeti strand, 1. számú helyiség) hasznosítása 

  a) Döntéshozatal a jelenlegi bérlő szerződés megszüntetés iránti kérelméről 

b) Új bérleti szerződés kötése 

 (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

10.  Mobil alkalmazással történő jegyvásárlás bevezetése az Önkormányzat által 

működtetett strandokon (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

11. Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása, a Bizottság Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

12.  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

13. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

14.  A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 

biztosított alapellátások intézményi térítési díjának véleményezése (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

15.  Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

16. 2015. évben támogatásban részesült szervezetek elszámolása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

17.  Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

18.  Csatlakozás a kötelező betelepítési kvótákat elutasító önkormányzati 

kezdeményezéshez (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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19.  Szándéknyilatkozat kerékpáros szolgáltató pont létesítéséhez (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

 

Napirend előtt: 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt eseményekről, 

valamint a polgármester és a bizottság elnökének a két ülés közötti időben történt átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, szóbeli kiegészítése annyi lenne, 

hogy a Káli úti járda építés és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban a közbeszerzési eljárás 

befejeződött, a szerződés megkötésre került. A héten megtörténik a munkaterület átvétele, és még nem 

látványos, apróbb közműfeltárásokkal, a munka elkezdődik. Március hónaptól, a Közút, a tél 

elmúltával, megadja a hozzájárulást, akkor teljes mellszélességgel a munka folytatódik. Ettől kezdve a 

lakosság türelmét előre is kérik, ugyanis forgalomkorlátozások, egysávos lezárások valószínűleg 

napokon keresztül aktuálisak lesznek. Megemlítené még, hogy az elmúlt héten a környezetvédelmi 

hatóságtól a kikötővel kapcsolatban megérkezett a végzés, mely szerint hozzájárulnak 

környezetvédelmi szempontból a kikötő létesítéséhez. Ugyanakkor jelezné, hogy ez a végzés még nem 

jogerős, kifüggesztés alatt van a közlemény, utána még egy kéthetes fellebbezési időszak, utána 

nyilván a fellebbezések elbírálása zajlik, még hónapokon keresztül ez zajlani fog. Úgy érzi, hogy erről 

mindenféleképpen tájékoztatást kellett adniuk, akinek ezzel kapcsolatban még észrevétele van, legyen 

lehetősége, hogy megtegye ott, ahol erre lehetőség van. Továbbiakban kiegészíteni nem kívánja, elég 

részletes tájékoztatást adtak a kollégák. A Szociális Bizottság elnökét kérdezné, hogy ők hoztak-e 

döntést.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság átruházott hatáskörben 

két ülés között az alábbi döntéseket hozta: 2 fő részére 20.000 Ft-20.000 Ft, 2 fő részére 25.000 Ft – 

25.000 Ft, 1 fő részére 15.000 Ft, 1 fő részére 50.000 Ft, összesen 155.000 Ft rendkívüli támogatást 

biztosít.  

 

Kondor Géza polgármester: megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

8/2016. (II.15.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
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1. A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB)  

 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Megkérdezi a pénzügyi 

munkatársat, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést, illetve amit a bizottsági ülésen jelzett 

változást, röviden foglalja össze.  

 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi főelőadó: A tisztelt képviselő urakat arra kérné, azzal a 

módosítással szíveskedjenek elfogadni a költségvetési rendeletet, hogy az iskolakezdésre tekintettel 

általános iskolás tanuló esetén 15.000 Ft/fő helyett 30.000 Ft/fő, a középiskolás tekintetében 18.000 

Ft/fő helyett 36.000 Ft/fő legyen az iskolakezdési támogatás. Ezt a kérését azzal indokolná, hogy 

jelentősen megnövekedett a szociális feladatokra a támogatás, és ez egy biztos kiadás lenne, amivel 

prognosztizálhatnák, hogy el tudnak számolni a szociális feladatokra adott támogatással. Ezért kéri ezt 

a módosítást, ha elfogadnák.  

 

Kondor Géza polgármester: köszöni a részletes tájékoztatást. Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a 

bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a módosítást. Ezzel a módosítással a 2016. évi költségvetést a 

bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság ezekkel a 

módosításokkal 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetést.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, észrevétele? 

 

Miklós Tamás képviselő: Bizottsági ülésen mindenki egyhangúlag támogatta ezt az emelést a 

beiskolázásokkal kapcsolatban, és elhangzott, hogy több millió forint van állami támogatásként a 

szociális feladatok önkormányzati ellátására. Javasolná képviselői indítványként, javaslatként 

vizsgálja felül az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendeletet. Gondolja, hogy ezt a 

szociális bizottság valamelyik következő ülésén nézze át, és a rendkívüli települési támogatások 

adhatóságát, mértékének, illetve megemelt anyagi lehetőségnek összefüggésében tegyen javaslatot a 

testületnek, hogy változtasson esetleg azokon az ismérveken, hogy hogyan lehet hozzájutni ezekhez a 

támogatásokhoz. Akár könnyebben, akár több pénzt is tudjanak rászorultság esetén megfelelő 

személyeknek adni. Azért ezt vizsgálják felül, és terjesszék be a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni az észrevételt. Részéről maximálisan támogatni tudja, 

véleménye szerint a képviselőtársai is így vannak. Egyéb észrevétel van-e a költségvetéssel 

kapcsolatban? 

Novemberben már egy elő-költségvetést a nagyobb beruházásokkal kapcsolatban már végigvitatták, 

úgy, hogy a többi részen már évek óta, lassan évtizedek óta jól bevált mechanizmus szerint hozza az 

elvárt eredményeket, és nem okoz nagy meglepetést, amikor zárszámadással össze kell vetni az előző 

évi költségvetésüket.  

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki Miklós Tamás indítványával egyetért, 

kézfelemeléssel szavazzon. 
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

9/2016. (II.15.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Miklós Tamás, képviselő 

javaslatával, mely szerint a jogosultsági feltételek, a támogatások mértéke vonatkozásában 

kerüljön felülvizsgálatra a szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet. 

Felkéri az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottságot a rendelet áttekintésére, és javaslata 

Képviselő-testület elé terjesztésére.  

 

Felelős: Eitner József, Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke 

Határidő: 2016. május 30.  

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletet a 

bizottságok által javasolt módosítással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

megalkotja a 

 

1/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletet 

A 2016. évi költségvetésről. 

 
 
 
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség megállapítása 

 

Kondor Géza polgármester: A költségvetéssel kapcsolatban egy határozati javaslatot is el kell 

fogadniuk. Adósságot keletkeztetni nem terveznek.  

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki az önkormányzat saját bevételei és adósságot  

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításával egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

10/2016. (II.15.) Kt. határozata 

   

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 

megállapításáról  
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 
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Saját bevételek összege: 

                                                                2016.  99.000 ezer Ft 

                                                                2017.  99.000 ezer Ft 

                                                                2018.  99.000 ezer Ft 

     2019.  99.000 ezer Ft 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                                2016. 0 Ft 

                                                                2017. 0 Ft 

                                                                2018. 0 Ft 

                                                                2019. 0 Ft 

 

 

 

2. A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza polgármester: Minden évben meg kell határozniuk a tervezett beruházásaik 

függvényében. Itt lehetséges, hogy párhuzamosan is dolgoztak, ugyanis a járdaépítéssel kapcsolatos 

dolgokat egy novemberi ülésen már módosították a tervet. A félreértések elkerülése végett ezt 

beletették a 2016. évi közbeszerzési tervbe, nehogy ez miatt probléma legyen. Az anyagot megkapták 

a képviselő urak. Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot a bizottság 4igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a közbeszerzési tervvel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, észrevétele? Ilyenkor azt fogadják el, amit előre látnak. Ez év közben változhat, illetve amit 

elfogadtak, az sem kötelezi őket arra, hogy mindjárt cselekvést magával vonjon.  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester szavazásra bocsátja, aki a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadásával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

11/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület az 1. számú mellékeltben foglaltak 

szerint a 2016. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: Folyamatos 
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3.  A Révfülöpi Sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza polgármester: Ezen az együttműködési megállapodás módosításon már lassan 1 éve 

dolgoznak, elkezdték, és úgy érezték, hogy most érett be arra a szintre, hogy a bizottságok megvitatása 

után a Sportegyesület Elnökével egyeztetve testület elé viszik. Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a 

bizottságok véleményét.  

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

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

elfogadásra javasolja.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a megállapodással kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester szavazásra bocsátja, aki a Révfülöpi Sportegyesülettel kötött 

együttműködési megállapodás módosítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

12/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület a Révfülöpi Sportegyesülettel 

kötött együttműködési megállapodás helyébe lépő megállapodást jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. március 16.  

 

 

 

4. Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, fejlesztési lehetőségei  (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza polgármester: A napirenddel kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy viszonylag 

széles konzultáció előzte meg a bizottsági ülést. Müller Márton kolléga kigyűjtötte azokat a 

területeket, hogy milyen kategóriába tartoznak, mekkora területűek, melyek azok az ingatlanok, 

amelyek egyáltalán szóba jöhetnek későbbi hasznosításban. Kategóriákba próbálták úgy szedni, hogy 

az esetleges hasznosítási lehetőséget figyelembe vegyék, illetve amelyiknél arra volt szükség, hogy a 

Helyi Építési Szabályzatot módosítsák, önkormányzati célra tovább tudják hasznosítani, ott annak a 

kezdeményezését javasolták. Mindkét bizottság tárgyalta.  Kéri a bizottságok véleményét.  
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Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 2 igen szavazattal, 1 

tartózkodással elfogadásra javasolja.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: El nem kötelezték magukat. Ez szinte az önkormányzati ingatlanok 

leltára, illetve azok, amelynek jelenleg a telekhatára, illetve bizonyos parcellázható területeknek a 

kijelölése, további intézkedéseket igényel, azoknak az ügyeknek a tovább intézésére hatalmazza fel a 

testület, és azok, amik pedig önkormányzat későbbi hasznosításánál nyilvánvaló, hogy szükség lesz, 

ott megállapítják ezt a tényt, és amikor lehetőség van, akkor lépnek tovább.  

Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztést támogatja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

13/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati ingatlanok 

hasznosításával kapcsolatban, az alábbi döntést hozza: 

1. Az önkormányzat fejlesztéseihez fenntartott területek, az előterjesztéshez csatolt 

melléklet 1, 7, 8, 9, 15 pontjai esetében. 

2. Az ingatlan hasznosítására pályázat kiírása, az előterjesztéshez csatolt melléklet 2, 3, 

4, pontjai esetében. 

3. Az ingatlan jövőbeli hasznosításához, építési telkek kialakításához előzetesen a HÉSZ 

módosítása szükséges, az előterjesztéshez csatolt melléklet 11. pontja esetében. 

4. Ingatlannal kapcsolatos terület előkészítések, telekalakítás, kitűzés – telekhatárok 

pontosítása, értékbecslés, az előterjesztéshez csatolt melléklet 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16 pontjai 

esetében. 

5. Ingatlan esetleges megvásárlása az önkormányzat fejlesztési céljainak 

megvalósításához, az előterjesztéshez csatolt melléklet 17. pontja esetében a 0260/2 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozóan. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

5. Döntéshozatal HÉSZ módosításról (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza polgármester: Az Építési Szabályzat nem rég lett jogerős. Voltak olyan problémák, 

melyeket az első körben nem lehetett befejezni, mert az összes többi annak a rovására ment volna, 

konkrétan vannak bizonyos területek, melyek nem érik el a belterületen a 700 m2-es beépíthetőségi 

határt. Ezek ott vannak zárványként, eladni nem tudják, hasznosítani nem tudja a tulajdonos. 

Értelemszerűen meg kell nekik adni a lehetőséget, hogy hasznosítani tudják, eladni, építeni.  
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A lakótelepeken is van olyan probléma, hogy garázsépítés, mellékhelyiség építése a beépíthetőség 

miatt nem volt lehetséges. Most van rá lehetőség, hogy ezt 1 éven belül korrigálják. Azon belül az 

önkormányzatnak is maradt el olyan elképzelése, ahol közterületet külön épülettel külön kellett volna 

választani. Az első körbe nem fért bele, és ennek a most tervezett területmunkának a határozati 

javaslat alapján, az előző munkát is elvégző Z É Műhely egy 650.000 Ft+ áfa vállalási díjat jelzett. 

Amennyiben ezt a testület megerősíti, akkor ezeket a munkákat még elvégeztetnék ebben az 1 éves 

revízió keretében. Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét.  

  

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztést támogatja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

14/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelenleg hatályos 

településrendezési eszközök részterületekre történő részleges felülvizsgálatával, az ezzel 

kapcsolatos tervezési munkák elvégzésével 650.000 Ft + áfa vállalási díjért a Z.É. Műhely KFt.-

ét (1131 Budapest Vőlegény u. 23.) bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. február 29. 

 

 

 

6. Halász utcai volt könyvtár ingatlan hasznosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Az eddig is üzemeltető RévArt Galéria képviseletében adtak be 

kérelmet, hogy az előző évek megszokott gyakorlata alapján, ugyanazokkal feltételekkel szeretnék 

ezen a nyáron is üzemeltetni. Mindkét bizottság tárgyalta. 

Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
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Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki az előterjesztést támogatja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

15/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért azzal, hogy a Révfülöp 

Halász u. 6. szám alatti (1278 hrsz.) volt Könyvtár helyiség 2016. június 1.- 2016. augusztus 31. 

időpontok között 115 000 Ft + áfa bérleti díj + 5.000 Ft/hó közműhasználat utáni átalány díj 

ellenében a RévArt Galéria részére bérbeadásra kerüljön.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. február 29. 

 

 

 

7. Volt Öregek Otthona ingatlan hasznosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Erre az ingatlanra már érkeztek megkeresések. Javasolták, hogy írjanak 

ki ingatlanhasznosítást hirdetés keretében, az előterjesztésben szereplő formai módon. Az tartalmazza, 

hogy mikor kell megjelenni, milyen adatokat kell feltüntetni. Mindkét bizottság tárgyalta. 

Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

 

Kondor Géza polgármester: A legjobb ajánlatot adót fogják választani, borítékbontásos módszer 

lenne, és csak akkor lesz licit, ha azonos ajánlat érkezik be. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban 

van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Slemmer József János képviselő: Az előterjesztésben volt egy kis elírás. Pontosan úgy szól-e, hogy 

május 1-jétől szeptember 30-ig 350.000 Ft + áfa? 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni a kijavítás, jegyző asszony is jelezte neki, hogy pontosítson. 

Bizottsági ülésen ezt már tisztázták. Természetesen ez a 350.000 Ft + áfa ár, a meghirdetett május 1-

jétől szeptember 30-ig terjedő időtartamra időszakra vonatkozik.  
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a volt Öregek Otthona ingatlan hasznosítását a 

kiigazítással  támogatja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

16/2016. (II.15.) Kt. határozata 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért azzal, hogy Révfülöp 

Halász u. 12. szám alatti (1276 hrsz.) volt Idősek Otthona 2016. május 1.- 2016. szeptember 

30. időpontok között minimum 350 000 Ft + áfa áron meghirdetésre kerüljön, az 

előterjesztéshez csatolt mellékletben leírtak szerint.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. február 29. 

 

 

 

8. Balatoni Csavargőzös kiállítás 2016. évben  (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Balatonboglárral közösen helyiséget biztosítanak, ők a kiállítás 

személyi, tárgyi feltételeit. Továbbra is a volt Mátrix Stúdióban szeretnék ezt a tevékenységet folytatni 

a beadvány alapján.  Mindkét bizottság tárgyalta. 

Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal a kitétellel, hogy 60 napig legyen nyitva.   

 

 

Kondor Géza polgármester: Teljesen jogos volt az észrevétel a képviselők részéről, hogy tavaly a 

nyitva tartás nem igen volt egy sikertörténet, különböző problémákat jeleztek. Ezt szeretnék az időn 

kiküszöbölnék.  Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a Balatoni Csavargőzös kiállítást támogatja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 
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17/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Balaton Hajós 

Kultúráért Egyesület (képviselő: Kopasz Árpád) és Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete között, Révfülöp Káli u. 2. szám alatt lévő helyiségben kiállítás 

szervezésével kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésével 2016. évre, melynek 

keretében az Önkormányzat vállalja a helyiség biztosítását és az ott felmerülő rezsiköltségek 

megfizetését; az Egyesület vállalja, hogy létrehozza a kiállítást és gondoskodik annak 

folyamatos szakmai felügyeletéről, karbantartásáról, továbbá a működtetéshez szükséges 

személyi állomány biztosításáról, illetve az ehhez szükséges költségek kifizetéséről. 

A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a kiállítás legalább 60 napot nyitva tart.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. február 29. 

 

 

9. Strandi vendéglátó helyiség (Szigeti strand, 1. számú helyiség) hasznosítása 

  a) Döntéshozatal a jelenlegi bérlő szerződés megszüntetés iránti kérelméről 

b) Új bérleti szerződés kötése 

 (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Szigeti strandi strandbüfét, amit tavaly adtak újra bérbe, a bérlő 

családi okokra hivatkozva jelezte, hogy élne a szerződésben szereplő lehetőségével, és vissza szeretné 

adni, amire március 31-ig lehetősége van különösebb anyagi konvekvencia nélkül. Egyúttal jelezte, 

hogy van egy ismerős, aki viszont szeretné ezt továbbvinni. Természetesen ez már nem az ő 

kompetenciája. Első lépcsőben arról kell dönteni, hogy támogatják-e, visszaveszik-e a bérlőtől a 

bérleményt, és utána egy új bérlő jelentkezett, és a vagyonrendelettel harmonizáló feltételekkel, 

ugyanaz, mint a tavalyi bérlő feltétele volt, hogy szeretné ezt megkötni. A b) pontnál arról döntenének, 

hogy a bizonytalanságot minél előbb áthidalva, akkor visszajeleznének, hogy a bérbeadást támogatják.  

Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

észrevétele? Véleménye szerint jó döntést hoznak, a lényeg, hogy üres büfé ne maradjon, ha 

lehetséges.  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a Szigeti Strand 1. számú helyiség 

hasznosítását  támogatja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 
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18/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Szigeti strand 1. számú 

helyiség jelenlegi bérlőjével kötött szerződés 2016. március 31-i hatállyal történő 

megszüntetésével, és 2016. április 1-jétől Sibak András magánszeméllyel (8300 Tapolca, 

Honvéd u. 7.), majd május 1-től mint egyéni vállalkozóval a jelenleg hatályban levő bérleti 

szerződésben foglalt feltételeknek megfelelő bérleti szerződés kötésével.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megszüntetésére, valamint az új bérleti 

szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2016. március 31.  

 

 

 

10.  Mobil alkalmazással történő jegyvásárlás bevezetése az Önkormányzat által 

működtetett strandokon (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Megkereste őket egy cég, akik mobiltelefonon  történő jegyvásárlás 

rendszerét kiépítették Balatoni Szövetség ajánlásával. Az elmúlt héten a Naplóban megjelent egy cikk, 

több balatoni strand nyilatkozott erről, hogy már meghozták a döntést. A technika fejlődik, nem 

nagyon lehet szembe menni a fejlődéssel, telefonon lehet már venni vasúti jegytől kezdve parkoló 

jegyet, egyebeket. Gyakorlatilag ezt szeretnék ők is bevezettetni. Ők biztosítják hozzá a tárgyi 

feltételeket, az önkormányzatnak nem kerül semmibe sem. Javaslatként közben elhangzott az is, hogy 

ha már erről döntenek, akkor a bankkártyás fizetési rendszerét is dolgozzák ki.  

Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki az önkormányzat által működtetett strandokon 

a mobil alkalmazással történő jegyvásárlás bevezetését támogatja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

19/2016. (II.15.) Kt. határozata 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a strandi jegyvásárlást 

megkönnyítő OTP Mobil Simple alkalmazás, valamint a készpénzforgalom csökkentése 
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érdekében strandfürdőkben bankkártyával történő fizetés technikai feltételeinek 

bevezetésével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

 

 

 

11. Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása, a Bizottság Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Az előző ülésen döntést hoztak a Települési Értéktár létrehozásáról. A 

következő lépcső a Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása, a Bizottság Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása. A bizottsági ülésen a tagok személyére vonatkozóan 

megállapodás született.  

Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét, először a szociális bizottságnak adná meg 

a szót. 

 

Bizottsági vélemény 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadását. A Bizottság létszámára vonatkozóan 5 főre tesznek javaslatot, Miklós 

Tamás, Papp Zoltán Tamás, Török Péter, Müller Márton és Kovács Péter személyében.  

 

Kondor Géza polgármester: A bizottság elnöke: Miklós Tamás lenne, aki a legtöbbet ért ehhez a 

témához, és Papp Zoltánt kérték fel, hogy az alelnöki tisztet töltse be, és ezt örömmel elvállalta.  

 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a Települési Értéktár Bizottság tagjainak 

személyével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

20/2016. (II.15.) Kt. határozata 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 

elnökének Miklós Tamást, alelnökének Papp Zoltán Tamást, tagjának Török Pétert, Müller 

Mártont és Kovács Pétert megválasztja.  
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Miklós Tamás képviselő: Köszöni a bizalmat. Úgy gondolja, hogy a település lakosait tájékoztatnia 

kell arról, hogy mi ez az értéktár bizottság, hogyan vállalja fel a munkát. A Révfülöpi Képek 

következő számában egy rövid ismertetés, valamint a polgármester felhívása jelenjen meg. Köszöni a 

bizalmat. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni az észrevételt. Sok sikert kíván a bizottság munkájához.  

Szavazásra bocsátja, aki a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

21/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 

Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

 

 

12.  Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

 

Kondor Géza polgármester: Jegyző asszonyt kéri, hogy vázolja, miért volt erre szükség, és miért 

kívánják módosítani. 

 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Azok a kormányzati funkciók, amelyeket a könyvelési és a gazdálkodási 

rendszerben használnak a különböző önkormányzati feladatok megkülönböztetésére, az idei év 

elejével módosultak. Ezeket a kormányzati funkciókat tartalmazza a Szervezeti és Működési 

Szabályzat, és ezeknek a központi változása esetén az SZMSZ módosítással kell követni.  

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

megalkotja a 
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2/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletet 

a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2013. 

(III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 
 

13. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A decemberi testületi ülésen döntöttek arról, lehetőség volt rá, hogy az 

egészségügyben dolgozó, háziorvos, fogorvos, védőnő részére iparűzési adóra vonatkozóan 

mentességet adjanak. Ezt kell még egyszer megerősíteniük. Formai dolog miatt újra meg kell hozniuk.  

Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni mindkét bizottságnak, ezzel az egészségügyben dolgozók 

körülményeit tudják könnyebbé tenni. Szavazásra bocsátja, aki a helyi adókról szóló önkormányzati 

rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

22/2016. (II.15.) Kt. határozata 

Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható helyi iparűzési adó 

mentességről szóló rendelettervezet tartalmáról 

 

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvos, védőnő vállalkozó 

számára mentességet kíván biztosítani az iparűzési adó alól a jegyzőkönyv mellékletét 

képező - Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda észrevételének megfelelően 

módosított - rendelettervezetben foglaltak szerint.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelettervezet Miniszterelnökség Támogatást 

Vizsgáló Irodája részére történő megküldésére. 

 

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző 

Határidő: 2016. február 29.  

 

 

14.  A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 

biztosított alapellátások intézményi térítési díjának véleményezése (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 



17 

 

Kondor Géza polgármester:  Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kéri a bizottságok 

véleményét. Először a Szociális Bizottságnak adná meg a szót, úgy tudja, hogy ott egy apróbb 

kiegészítés volna. 

 

Bizottsági vélemény 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság álláspontja az volt, 

hogy vállalják be a 100%-ot, a bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Arról van szó, hogy három fajta kedvezmény volt, ebből kettőt változatlanul fogadnak el, egynél pedig 

a fennmaradó 10%-ot, amely a gondozottakat terhelte volna, azt átvállalja az önkormányzat. Ezzel a 

módosítással fogadta el a bizottság.  

 

Kondor Géza polgármester: A társulásnál a költségek nőnek, ezeknek a finanszírozását meg kell 

találniuk, vagy a társulási tagoknak nagyobb társulási hozzájárulást fizetni, vagy ezekkel az 

emelésekkel az önkormányzatokra bízzák, hogy továbbhárítják-e, vagy saját forrásból településenként 

rendezi. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 

Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított alapellátások intézményi térítési díjával, a házi 

segítségnyújtás vonatkozásában további 10 % kedvezmény biztosításával egyetért, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

23/2016. (II.15.) Kt. határozata 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki 

Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és 

gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta. Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat az alábbi mentességekkel, 

kedvezményekkel kiegészítve fogadja el: a házi segítségnyújtás tekintetében a Társulás által 

elfogadotton túl az intézményi térítési díjból további 10 % kedvezményt biztosít.  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének 

további intézkedés végett. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. március 5.                                                                              

 

 

15.  Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester:  Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kéri a bizottságok 

véleményét. Először a Szociális Bizottságnak adná meg a szót. 
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Bizottsági vélemény 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja, hogy 100.000 Ft-tal támogassák a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületet. 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Annyit elmondana, hogy nagyon szoros velük az együttműködés. Május 

7-én egy hatalmas, 300 fő részvételével, rengeteg tűzoltóval, a Kővágóörsi Egyesület rendezésében, 

Révfülöpön a focipályán kerül megrendezésre a tűzoltóverseny. Ez egy olyan együttműködési 

lehetőség, amely két település között nagyon ritkán adatik meg. Köszönettel veszik, és természetesen 

minden rendelkezésre álló eszközzel részt kívánnak venni, és támogatják.  Kérdezi, hogy a 

napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

100.000 Ft-os támogatásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

24/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XI. 6.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületet (Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban: Egyesület)  

egyszeri      100.000 Ft-tal, azaz      Egyszázezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2016. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2017. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója:  032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2016. március 31. 

- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint 

- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát 

követő testületi ülésen. 
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16. 2015. évben támogatásban részesült szervezetek elszámolása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Az elszámolást mindegyik civilszervezet benyújtotta időben.  Mindkét 

bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kéri a bizottságok véleményét 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra.  

 

Szabó Sándor Pál képviselő az ülésre 16,37 órakor megérkezett. Kondor Géza polgármester 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselőből 5 fő képviselő, és a polgármester 

jelen van.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: A határozati javaslatok külön-külön vannak. Lehet egyben is szavazni, csak 

akkor a polgármester úr javasolja, hogy egyben szavazzanak.  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a 2015. évben támogatásban részesült 

civilszervezetek elszámolását jóváhagyja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

 

25/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  

- a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8254 Kővágóörs, Dózsa György u. 1.),  

- a Magyar-Finn Baráti Társaság (8253 Révfülöp, Kossuth u. 21.),  

- a Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.),  

- a Révfülöp Nagyközségi Sport Egyesület (8253 Révfülöp, Káli út 17.),  

- a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8200 Veszprém, Dózsa György út 31.)   

részére nyújtott, 2015. évre vonatkozó támogatással való elszámolást elfogadja.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

17.  Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A bizottsági ülésen elmondta, hogyan kéri az idei évi szabadsága 

ütmezését. A mai napig az összes, jelen ciklusban bennmaradt szabadságát kivette. Ez évvel 

kapcsolatban a kötelező, nem kevés 40 napot, amit nyilván fizikálisan kivenni nem lehet, de kötelező, 

ezeket ő benyújtotta. Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 
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Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal javasolja 

elfogadásra.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kondor Géza polgármester: Mivel a személyéről van szó, bejelenti érintettségét. Megkéri a jegyző 

asszonyt, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen vázolni, ami az előző ciklusról áthozott 

szabadsággal kapcsolatos.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Azokban az esetekben, amikor önkormányzati választásokon ugyanazt a 

polgármestert választották újjá, akkor az a speciális helyzet adódott, hogy ugyanazon a napon 2014. 

október 12-én ugyannak a személynek a polgármesteri jogviszonya megszűnt, és egyben keletkezett az 

új jogviszonya. Tekintettel arra, hogy megszűnt a jogviszony, az előző ciklusban bent maradt 

szabadság elszámolása kapcsán alkalmazható az a megoldás, hogy a ki nem vett szabadság kifizetésre 

kerül, illetve mivel újra keletkezett egy jogviszony ugyanazon a napon, az a megoldás is alkalmazható, 

hogy továbbgörgetésre kerül ez a szabadság, mivel jelentős mértékű szabadságról van szó a 

bizottságok alapvetően a kifizetés mellett foglaltak állást.  

 

Kondor Géza polgármester: Meg kell szavaztatnia, hogy a szavazáson nem vesz részt. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Jelzi az érintettségét, és akkor arról kell döntenie a képviselő-testületnek, 

hogy kizárják-e a szavazásból, aminél az érintett is szavazhat, utána aszerint történik a szavazás. 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri, hogy az érintettsége okán zárják ki a szavazásból. Szavazás. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

26/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kondor Géza, polgármestert a 

szabadsága ütemezéséről, és az előző ciklusban ki nem vett szabadsága megváltásáról szóló 

döntés meghozatalára irányuló szavazásból kizárja.  

 

 

Kondor Géza polgármester: A szavaztatást levezetheti? 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Igen.  

 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra teszi fel a kérdést, aki a B) határozati javaslatot jóváhagyja, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

27/2016. (II.15.) Kt. határozata 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kondor Géza, polgármester 2016. 

évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

2016. május 16-27., 2016. augusztus 22-szeptember 16., 2016. december 5-16. 

A Képviselő-testület dönt továbbá arról, hogy Kondor Géza, polgármester előző ciklusban 

(2013., 2014. évben -2014. október 12-éig) ki nem adott szabadságát megváltja. 

Felkéri az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a szabadságmegváltás kifizetéséről.  

Felelős: Török Péter, alpolgármester 

Határidő: 2016. március 16.  

 

 

 

 

18.  Csatlakozás a kötelező betelepítési kvótákat elutasító önkormányzati 

kezdeményezéshez (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Révfülöpön a képviselő-testület minden tagja független. Ennek ellenére 

van olyan téma, ami politikai indítottságú, de attól függetlenül azzal egyet lehet érteni. Önkormányzati 

kezdeményezésre érkezett egy javaslat arra, hogy Révfülöp is csatlakozzon a kötelező betelepítési 

kvótákat elutasító önkormányzati kezdeményezéshez. Ezzel kapcsolatban kéri a bizottságok 

véleményét.  

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra.  

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 3 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra teszi fel a kérdést, aki az előterjesztést jóváhagyja, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

28/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési 

kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 

terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 

vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

 

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális 

migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvóta életbe lépését, védje meg 

Magyarországot és a magyar embereket! 

 

 

19.  Szándéknyilatkozat kerékpáros szolgáltató pont létesítéséhez (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

(írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: A Horgász Egyesület Elnökén keresztül jutott el hozzájuk egy 

kapcsolat, ahol jelezték egy kerékpáros pihenő pontot látnának célszerűnek megvalósítani a 

futballpálya környékén egy nem fix telepített épületekkel, lehetőleg Sportegyesülettel kötött 

megállapodás keretében. Ez valamilyen szinten belevág a fejlesztési elképzeléseikbe, és egyúttal 

megoldaná a Sportegyesület öltöző problémáját is. A beadott anyag a teljes egyértelmű döntést nem 

igazán tette lehetővé.  Ezzel kapcsolatban kéri a bizottságok véleményét.  

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. 

Amihez azt teszi hozzá, hogy kifejezték szándékukat a kerékpáros szolgáltatópont létesítéséhez, 

azonban a javaslatot tevők részére el kívánják juttatni azon kérésüket, hogy a részletek kidolgozása 

érdekében pontos számításokat, és információkat juttassanak el hozzájuk ahhoz, hogy további 

lépeseket meg tudják tenni, dönteni tudjanak.  

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 2 igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja azzal a kitétellel, hogy több információ szükséges, hívják meg ezt 

az urat, és bővebb információ birtokában lesznek. 

 

Kondor Géza polgármester: El nem kötelezték magukat, és az úr jelezte, hogy szívesen ott lenne egy 

konzultáción akár bizottsági ülésen, akár más összejövetel keretében.  Felveszi vele a kapcsolatot, és 

összehangolják a pályázati elképzelésüket. Ezzel kapcsolatban úgyis a közeljövőben kell nekik több 

ilyen konzultációt megejteni, mert rövidesen gyors döntéseket kell hozniuk.  

Szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért azzal, hogy mivel több információ szükséges, a kapcsolatot 

vegyék fel, és hívják meg az urat, kézfeltartással jelezze. 

 

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

meghozza az alábbi határozatot: 

 

29/2016. (II.15.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kerékpáros szolgáltató pontról 

való döntés meghozatalához további információt tart szükségesnek, ezért a kezdeményezés 

benyújtójával felveszi a kapcsolatot. 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendi pontok végére értek, mielőtt a Téli Esték programját 

beolvasná megkérdezi a képviselő urakat, hogy kívánnak-e nyilvánosság előtt elmondani, vagy 

kérdéseket feltenni? 

 

Slemmer József János képviselő: 2 percre szeretné felfüggesztetni az ülést, szeretne jegyző 

asszonnyal konzultálni. 

 

Kondor Géza polgármester: Felfüggesztésre nem kerül sor, de nyugodtan konzultáljon.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Formai dologra hívta fel Slemmer József János képviselő úr a 

figyelmet. Szabó Sándor Pál képviselő úr, amikor megjelent a testületi ülésen, a civilszervezetek 

elszámolása napirendi pontnál, abban a szavazásban a képviselő úr nem szavazott, de lehetősége van 

azzal a napirendi ponttal kapcsolatban szavazni. Jegyző asszonytól kérdezi, hogy ezt hogyan 

korrigálják? A bevezetésnél nem volt itt a képviselő úr, akkor lemond a szavazási jogáról, vagy a 

szavazatát rögzítik?  
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Dr. Szabó Tímea jegyző: Igazából annyi, hogy nem került rögzítésre akkor, hogy milyen szavazatot 

adott le. Az biztos, hogy 5 igen volt.  

Szabó Sándor Pál képviselő: Tartózkodik azon a szavazáson.  

Kondor Géza polgármester: Megállapítja, hogy a 16. napirendi pontnál Révfülöp Nagyközség 

Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül hozta meg határozatát.  

Miklós Tamás képviselő: Képviselői kérdései lennének. Két kérdése lenne. Volt újságos pavilonra 

korábban beadott kérelem, hogy megvásárolnák. Abban maradtak, ha jól emlékszik, hogy árverés lesz 

selejtezett eszközök kiárusítására. Sor került-e erre? 

A Halász utcában kapott a Bizottság egy feladatot, amit a Fürdőegyesület kezdeményezett, hogy a 

fákhoz kerüljenek emléktáblák kihelyezésre. Ezt még nem tárgyalták. Úgy vette észre, hogy elég sok 

fa kiszáradt, tönkrement. Kérdése, hogy az újratelepítésük megtörtént-e? A másik az, hogy még a múlt 

héten is látta, hogy azok a gyökerek, úgy emlékszik, hogy elvannak vágva a fák, és benne maradtak a 

törzsek, a törzsmaradvány meg a gyökérzet. Úgy emlékszik, hogy az árajánlatban, amit elfogadtak, 

vitát is folytattak valamilyen szinten róla, hogy benne szerepelt az, gyökérmarással kidolgozásra kerül. 

Biztos, hogy nem történt meg, de jó lenne, ha az idényre úgy készülnének fel, hogy azokat a 

fagyökereket eltüntetnék, mert irtó ronda kinézetűek, és már tavaly el kellett volna tüntetni. Hogy áll 

ez?  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni, mindhárom kérdésre pontos választ tud adni. Az árverés még 

azért nem történt meg, az érintett, aki miatt ezt napirendre tűzték, már őt is tájékoztatta erről. Az az 

oka neki, hogy nem egy dolgot szeretnének árverezni, hanem többet, illetve az elnök úrral és a jegyző 

asszonnyal arról már tárgyaltak, és erre az ülésre tettek is egy gyenge kísérletet, hogy a 

vagyonrendeletüket ilyen alapon pontosítsák, hogy ezen ingóságokat nem-e lehetne ezekkel az új 

elektronikus módszerekkel, vaterával, egyéb módon értékesíteni, de tekintettel arra, hogy több mint 20 

napirendnél tartottak, nem merték ezt most megpróbálni. Abban maradtak, hogy ezt a 

rendeletmódosítást márciusra próbálják megtenni. Márciusban amikor az időjárás lehetővé teszi azt, 

hogy a telephelyen kipakoljanak, törött kasza stb., akkor az eddigiekhez hasonlóan lebonyolítják ezt. 

Az újságos bódét is fel fogják vitetni a telephelyre, mert ha nem fogják megvenni, vagy ha nem tudja a 

kérelmező ezt kifizetni, ami a kikiáltási ára, nagyon sokat kell rá költeni, mert szinte újat kell csinálni, 

akkor a strandra nem hiszi, hogy célszerű lenne visszaszállítani. Azt tudja mondani, hogy március 

hónapban biztos meg tudják ejteni, de korábban nem nagyon lát rá lehetőséget. 

A Halász utcával kapcsolatban köszöni a kérdést, a Fürdőegyesületnek valóban egy nemes 

kezdeményezése volt. Abban maradtak pont ez miatt az előre látható dolgok miatt, hogy nagyon 

kellemetlen lenne egy olyan fának nevet adni, ami után a természet nem igazán érzi érettnek azon a 

helyen meghonosodni. Ez beigazolódott. Ezeket a fákat novemberben pótolták. Nagyon köszöni az 

Ádámkert hozzáállását, aki mint szakértő, és révfülöpi lokálpatrióta folyamatosan szemmel tartja. Ma 

is jelezte, hogy nézzenek utána, hogy az árokban van-e víz. A tavalyi fapusztulásnak is nem a 

szárazság, hanem a magas vízszint volt az oka. A gyökér feletti része nem bírja a vizet. Az összeset 

kipótolták. Egy nagyon jó minőségű új fákat letelepítették.  

A tuskómarás továbbra is esedékes. Az ezzel foglalkozó Szentgróti Balázs, ezúton is üdvözli, ha nézi a 

tévét, több alkalommal jelezte, hogy amint az erdészeti kapacitás lehetővé azzal a géppel a munkát 

elvégzi. Az, hogy tavaly nem sikerült teljes egészében elvégezni a talajszint alá vinni a gyökereket, 

ennek az volt az egyik oka, hogy azóta a talajszintet is legyalulták, eltolták a földet az előtte lévő 

tuskóktól. Ők ezen mindenféleképpen továbbdolgoznak. A feltétel, hogy március 15-ig teljesen síkba a 

focipálya felé lejtve el fogják füvesíteni, de ezeket 1,5-2 m átmérőjű fákat csak ezzel az ipari méretű 

géppel lehet kiirtani. Erre megkapták az ígéretet, hogy Révfülöp presztízsének érzi, ebben segíteni fog. 

Mindegyik folyamatban, illetve megtörtént dolog. Az árverés, amire még egy picikét várni kell. 

Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, akkor a Téli Estékre szeretné felhívni a Tisztelt Tévé nézők 

figyelmét. Azt gondolja, hogy aki az ülést nézi, nézi a képújságot, elnézést kér, de ezzel nem nyújtaná 

a tisztelt idejüket. Különösen felhívná a figyelmüket, hogy mindegyik vendégük nagyon-nagyon 

figyelemfelkeltő személyiség, Schmitt Pál volt köztársasági elnök, a Nemzeti Olimpiai Bizottság tagja, 
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aki a hétfői este vendége lesz, Dr. Hafenscher Károly úr lesz a vendéglátó gazda. Mindenféleképpen 

olyan megtisztelő településüknek, ami szinte történelmi. Nagy szeretettel kéri, hogy vegyenek részt a 

Téli Estéken, akiknek ideje és lehetősége van. A Révfülöpi Polgárok Báljára pedig a Tóth Vendéglőbe 

várják az érdeklődőket. Az ülés nyilvános részét 16,53 órakor bezárja. Megköszöni mindenkinek a 

figyelmet, a képviselőknek a konstruktív munkát, rájuk még egy napirendi pont várni fog.  

 

kmft. 

 

Kondor Géza         Dr. Szabó Tímea 

polgármester             jegyző 

 


