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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 12-én 

(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Török Péter  alpolgármester 

  Eitner József  képviselő 

  Miklós Tamás  képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő 

  Slemmer József János képviselő 

  Simon László  képviselő (7 fő) 

 

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

Kovács Margit pénzügyi munkatárs, Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Péter Révfülöpi Vízisport Egyesület Elnök.  

 

 

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

képviselő urakat, jegyző asszonyt, munkatársakat, a civilszervezet képviselőjét.   

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

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

Ismerteti a napirendi pontokat. A csütörtökön tartott bizottsági ülés óta egy anyag érkezett, amit 

szeretne, ha 17. napirendi pontként felvennének: Az „EGÉSZSÉGÜNKÉRT” Közalapítvány 

alapító okiratának elfogadása, amit egyszer már tárgyaltak, de pont a mai nap érte el azt a jogi 

állapotot, hogy el tudják fogadni. Szeretné, ha napirendre vennék. A bizottsági ülésen már 

tárgyalták a 10. napirendi pontnál a RévArt Galéria kérelmét, szeretné, ha a testületi ülésen is 

részét képezné. 

 

1. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. A 2017. évi belső ellenőrzési terv (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi 

munkatervének elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. A 2016. évi önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának 

értékelése, a 2017. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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5. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú Honismereti Gyűjtemény (Múzeum) 

működéséről, javaslat az állandó kiállítások felújítására (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés feladat ellátása 2017. 

január 1-jétől (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

7. Szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

8. Gyermekétkeztetési feladatok jövőbeli ellátása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

9. Beszámoló ingyenesen átvett területek hasznosításáról (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

10. Bérleti szerződés kötése üzlethelyiségekre (virágbolt, szépségszalon, RévArt 

Galéria) (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

11. Általános Iskolában levő lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

12. Pályázatokon való részvétel (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

13. Rév település támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

14. Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

15. Beszámoló a képviselő-testület által az alakuló ülésen elfogadott program 

időarányos teljesítéséről (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

16. Polgármester 2016. évi munkájának elismerése (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Török Péter alpolgármester 

 

17. Az „EGÉSZSÉGÜNKÉRT” Közalapítvány alapító okiratának elfogadása  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

1. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Közterület használat iránti kérelem elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

 

Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

1. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. A 2017. évi belső ellenőrzési terv (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi 

munkatervének elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. A 2016. évi önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának 

értékelése, a 2017. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú Honismereti Gyűjtemény (Múzeum) 

működéséről, javaslat az állandó kiállítások felújítására (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés feladat ellátása 2017. 

január 1-jétől (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

7. Szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

8. Gyermekétkeztetési feladatok jövőbeli ellátása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

9. Beszámoló ingyenesen átvett területek hasznosításáról (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

10. Bérleti szerződés kötése üzlethelyiségekre (virágbolt, szépségszalon, RévArt 

Galéria) (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

11. Általános Iskolában levő lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

12. Pályázatokon való részvétel (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

13. Rév település támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

14. Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

15. Beszámoló a képviselő-testület által az alakuló ülésen elfogadott program 

időarányos teljesítéséről (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

16. Polgármester 2016. évi munkájának elismerése (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Török Péter alpolgármester 

 

17. Az „EGÉSZSÉGÜNKÉRT” Közalapítvány alapító okiratának elfogadása  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

1. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Közterület használat iránti kérelem elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

 

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.) 
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Kondor Géza polgármester: Kiegészítené az írásban kiküldött anyagot, legfontosabb 

fejlemény az előző testületi ülés óta, 2016. december 8-án rendkívüli testületi ülést kellett 

tartaniuk a bizottsági ülést megelőzően, ugyanis a képviselő-testület összetételében változás állt 

be. Ahhoz, hogy a Gazdasági Bizottság a munkáját tudja végezni a törvényben előírt felállás 

szerint, Simon László képviselőtársuknak a képviselői esküt le kellett tennie. Nagyon szerették 

volna ünnepélyes keretek között a Révfülöp TV előtt ezt az alkalmat megejteni. Ezúton 

kívánják a képviselő úrnak, hogy sikeresen végezze közöttük a tevékenységét. Sok sikert, és 

örülnek, hogy újra körükben üdvözölhetik, bár eddig is a bizottság külsős tagjaként az eddigi 

munkájukban alkalma volt részt venni.  

Ugyanezen az alkalomkor kinevezték a Gazdasági Bizottság külsős tagját. A testület 

egyhangúlag egyetértett Vadászi Lajos személyével, aki elfogadta a megbízást, és az esküt 

szintén december 8-án letette.  

Október hónapban a finn testvértelepülés meghívására látogatást tettek Finnországban, ugyanis 

5 éve írták alá az 5 éves testvértelepülési megállapodást. Ennek keretében most náluk tartották 

ennek az ünnepélyes megemlékezését, illetve az ottani vezetéssel együtt 2017-2018-at érintő 2 

éves együttműködési megállapodás kidolgozásába kezdtek, amelynek a legfőbb lényege a 

művészeti tárgyakat, rajzot, zenét tanító tanárok cseréje, miután a két iskolának a menetrendje, 

ott májusban végződik az iskola, augusztusban kezdődik, lehetővé teszi, hogy pedagógusaik 

ezen részt vegyenek, illetve jövőre lesz Finnország 100 éves függetlenségének kikiáltása, az 

nagyon nagy ünnep náluk, ígéretet tettek a magyarországi propagálására, illetve az esetleges 

ünneplésre.  

Egy lengyelországi településtől kaptak meghívást szintén egy testvér települési kapcsolatot 

előkészítő látogatásra. Ábrahámhegy testvér települése a szomszédos település. 

Tulajdonképpen egy négyoldalú kapcsolatot tudnának előkészíteni. Ma küldték át a linkjét a 

honlapjuknak, ahol megemlékeztek a látogatásukról. Ezzel kapcsolatban megírták, hogy ott is 

szintén a kulturális, oktatási, diákcsere programot, kapcsolatot fognak az év hátralévő részében 

kidolgozni. 

A finnországi látogatással kapcsolatban az előbb elfelejtette mondani, de korrigálná még a 

mulasztását. Az ottani Finn-Magyar Baráti Társaság elismerő jelvényt adományozott Miklós 

Tamás képviselő társuknak, azért, mert a testvér települési kapcsolat aláírásában 5 évvel ezelőtt 

jelentős szerepet játszott. Ugyancsak ilyen kitüntetést adtak át Bogdán Katalinnak is, aki 

munkájával ezt a szerepet szintén betöltötte, és egy kicsit megelőlegezve a bizalmat, neki is 

átadtak egy kitüntetést, a folytonosságát ennek a kapcsolatfelvételnek pártfogolja, amennyire 

tőle telik.  

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést ezekkel szerette volna kiegészíteni.  

Kérdezi a szociális bizottság elnökét, hogy hoztak-e valamilyen döntést.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Elég sok kérelem érkezett, 

érhető az ünnepek előtt, 19 fő adott be kérelmet. 19 fő részére összesen 580.000 Ft települési 

támogatást szavazott meg a bizottság.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök úr tájékoztatását. Megkérdezi, kinek van 

kérdése, észrevétele a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 
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Amennyiben nincs kérdés, észrevétel a lejárt idejű határozatokkal kapcsolatban, szavazásra 

bocsátaná, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

144/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi a napirendi pont előkészítőjét, hogy kívánja-e 

szóban kiegészíteni a beszámolóját. 

 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi munkatárs: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, ha 

kérdés van, szívesen válaszol.  

 

Kondor Géza polgármester megkérdezi a bizottságokat, hogy milyen döntést hoztak.  

 

 

Bizottsági vélemény 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a jelentős 

napirendi pontot, és 5 igennel, egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 3 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: Ahogy a bizottsági ülésen is elmondta, jelentős 

változás, emelkedés van, elsősorban állami támogatásból eredő növekedés mutatkozott a 

költségvetésben, adott célra jutatott támogatásokról van szó, ezek egyúttal költségként is 

beépültek a költségvetésbe. Ezzel gyakorlatilag a költségvetés szerkezetét nagyságrendileg 

igen, de szerkezetét nem változtatta. Azt is elmondta, és örömmel mondja el most is, hogy 

mintegy megközelítik a 600 millió Ft összeget. Ezen belül a tartalék összege nem változott 

jelentősen. Stabilan tartják azt a kondíciót, amit a költségvetés elkészítésekor is célul tűztek ki.  

 

Kondor Géza polgármester: Egyéb észrevétel van-e napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 

kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a 2016. évi költségvetés módosításával 

egyetért, kézfeltartással jelezze.  
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

megalkotja a 

 

14/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet 

A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

 

2. A 2017. évi belső ellenőrzési terv (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. A Gazdasági Bizottságot kérdezi.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és 5 igennel, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület részére. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 3 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

A belső ellenőrzés fő csapásiránya az önkormányzati tulajdonú gépjármű üzemeltetésére 

vonatkozó előírások betartásra kerülnek-e, az üzemanyag használat a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kerül-e elszámolásra.  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a 2017. évi belső ellenőrzési 

tervet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

145/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó 

belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 

 

 

3. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi 

munkatervének elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ezzel kapcsolatban kimentek a felkérések javaslattételre. Két 

oldalról érkeztek javaslatok. Kollektív javaslat a Gazdasági Bizottság részéről, illetve Miklós 

Tamás képviselő úr részéről érkezett néhány javaslat, amelyet a bizottságok megpróbáltak 

valamilyen szinten összehozni, és integrálni. Megkérdezi a Gazdasági Bizottságot elsőként, 

hogy mi a bizottság állásfoglalása.  
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Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: Valóban két javaslat hangzott el az előterjesztett 

napirendi ponttal kapcsolatosan, illetve ahhoz kapcsolódóan. Egyfelől Miklós Tamás képviselő 

úr részéről, aki 4 pontban javasolt kiegészítést:  

- Sétapark (sportjászótér) és parkoló koncepciója és tervezése a Posta, Egészségház 

Óvoda-játszótér (Óvoda utca) által közrefogott közterületen.  

- Állandó mentőállomás létesítése Révfülöpön. I. ütem: koncepció és tervezés. 

- Beszámoló az önkormányzati fenntartású Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény 

(Múzeum) működéséről. 

- Révfülöpi parti sétány és információs rendszer felújítása és korszerűsítése. 

A Gazdasági Bizottság részéről terjesztett elő javaslatokat:  

- Településképi kézikönyv létrehozása, településképi önkormányzati rendelet 

megalkotása. 

- Március: Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkos éves állapotfelmérése. 

- Április: Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, fejlesztési lehetőségei. 

- Május: Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása. 

- November: döntés a 2018. év jelentősebb beruházásairól. 

- December: 2017. évi képviselő-testületi munka értékelése. 

Erről az az álláspont kristályosodott ki a bizottságnál, hogy a képviselő úr által javasolt 

módosítások, illetve témakörökben az 1. játszótér, parkoló koncepció; 2. mentőállomás 

létesítése, valamint a 4. révfülöpi parti sétány és információs rendszer felújítása és 

korszerűsítése az önkormányzati ingatlanok fejlesztési lehetőségei, hasznosítási témakörökbe 

kerüljön összevonásra, illetve azzal egy csomagba kerüljön előkészítésre, és megtárgyalásra, és 

önálló napirendi pontként marad várhatóan novemberi időponttal a révfülöpi Honismereti 

Gyűjtemény helyzetéről való tájékoztatás, és helyzetértékelés.  

Még volt egy észrevétel Miklós Tamás képviselő úr részéről. Képviselő-testületi ülések élő 

helyi televíziós közvetítése ismételten, illetve a video anyag honlapra való feltöltésre kerüljön 

sor. Erről a bizottság úgy döntött, hogy a jelenlegi állapotot egyéb technikai, személyi okok 

miatt nem támogatják ennek a változtatását. A jelenlegi megoldást megfelelőnek tartják.  

Ezzel a csoportosítással, 5 igennel javasolják az előterjesztett munkatervnek a módosítását, 

illetve elfogadását.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: Az elnök úr által felsorolt napirendeket, illetve 

javaslatokat nem akarja még egyszer elmondani. Lényeg az, hogy a bizottság Miklós Tamás 

képviselőtársa 4 javaslatát, abban az ütemezésben, ahogy elnök úr elmondta, javasolja a 

testületnek egyhangúlag elfogadni. Ugyanígy az elnök úr javaslatait a bizottság javasolja 

elfogadásra. Miklós Tamás képviselőtársa által helyi televíziós élő adások közvetítésével 

kapcsolatos témakörben a bizottság 1 igen, 1 nem, és 1 tartózkodással nem javasolja a 

testületnek az élő adás közvetítését.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Miklós Tamás képviselő: Köszöni a bizottságoknak, hogy támogatták a felvetéseit, és beépítik 

a jövő évi munkatervbe.  

Két dologra szeretné felhívni a figyelmet, illetve kérni a támogatást hozzá. A mentőállomás, 

amit felvetett. Félreértés elkerülése végett, nem arról van szó, hogy Révfülöp építse meg a 

mentőállomást, hanem vizsgálja meg a képviselő-testület ennek az elhelyezését, ennek a 
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kezdeményezését, ugyanis Füred és Tapolca között oda-, visszajárnak a mentők, és a révfülöpi 

életminőség fejlesztése érdekében sokkal racionálisabb lenne, hogy ha egy végpontból 

indulhatna akár két kórház felé is. Ezt a bizottság elfogadta, hogy beépíti egy nagy projektbe. 

Ő úgy gondolja, hogy ez egy olyan nagy volumenű dolog lenne, ami túlnő rajtuk, 

kezdeményezni kellene magasabb szinten is, amennyiben akarják. Javasolná, hogy külön 

napirend, önálló napirend keretében vizsgálják meg jövőre. Ha úgy gondolja a testület, akkor 

szívesen vállalja, hogy előkészíti, polgármester úrral egyeztetve ennek a napirendnek az 

előterjesztési anyagát valamikor májusra, a májusi ülésen nincs túl sok napirend. Ne egy nagy 

blokkban, ahol nagyon sok ingatlan, infrastrukturális fejlesztéssel külön-külön foglalkoznak, 

vagy annak részleteivel, hanem ennek a speciális, és egészségügyi fejlesztés jellegénél fogva 

külön foglalkozzanak. Ez az ő kérése.  

A másik, tudomásul veszi a bizottságok véleményét, hogy nem támogatják az egyenes, élő adás 

közvetítés legyen a testületi ülésekről, de kérdezi, hogy miért nem tudják megtenni, hogy 

felveszik az elkészült, és levetített adás anyagát a honlapjukra, úgy ahogy vannak az a tél, ősz, 

és különféle filmek, vagy ahogy megnézik Zánkán, Szepezden, hogy fent vannak a teljes ülés 

anyagai, épp azért, hogy ha valaki nem tudja egy alkalommal megnézni, nem tudja újságban 

elolvasni, hogy egyáltalán mivel foglalkozik a képviselő-testület, mik az aktualitások, akár 

üdülős és nem tud részt venni, tudjon tájékozódni, és meg tudja nézni. Úgy gondolja, hogy ez 

egy jó dolog, akár országgyűléstől elkezdve a helyi képviselő-testületi ülésig az elkészült 

felvételt a honlapjukon testületi ülések címszó alatt fel van töltve. Ez lenne a másik javaslata, 

elfogadva a bizottság javaslatát.  

 

Kondor Géza polgármester: Örül neki, hogy a napirendek integrálásával konszenzus alakult 

ki. A mentőállomással kapcsolatban elmondták, hogy azért hogy most viszonylag kevés számú 

javaslatot kellett beépíteniük ennek az egyik oka az, hogy a képviselő urak most már 

rendelkeznek azzal a rutinnal, hogy látják azt, most karácsonyi ülésen is közel 20 napirendet 

tárgyalnak, amikor valami olyan előkészítettségi fokozatot elér, hogy tovább tudnak benne 

lépni, egészen biztos, hogy soron kívül napirendre tudják tűzni. Azt gondolja, hogy fejlődési 

fokozatot nem lehet kihagyni. Ez, amiben javasolták, hogy február-márciusban önkormányzati 

ingatlanok hasznosításánál, hogy ha addig olyan ingatlan szóba jöhet, ahol tudják javasolni, 

mentőállomásnak megfelelne, de természetesen csak abban az esetben, ha valaki akar 

Révfülöpön mentőállomást üzemeltetni, és ezt a kérdést nem tudják megkerülni, bizottsági 

ülésen is ezt jelezték, nagyon szívesen megkeresi az illetékeseket van-e ilyen szándékuk. Ha 

igen, Révfülöpön, beszéljék meg, hogy melyik körzet jöhet szóba. A nyári hónapokban már 

második, harmadik nyár óta a Császtai Strandot használják bázisnak, hogy ha az logisztikailag 

megfelel, akár annak egy részleges téliesítésével, ők eddig se zárkóztak el, hogy körülményeket 

biztosítsanak, de az üzemeltetésről, ez akkora kaliberű dolog, hogy tulajdonképpen a szándékot 

kell látni, az Országos Mentőszolgálat részéről van-e ilyen irányú törekvés. Természetes dolog, 

hogy az Önkormányzat nem gördít akadályt ez elé, hanem meg fogják keresni a megfelelő 

ingatlant. Akár az IKSZT jelenleg be nem épített helyiségeibe, vagy amit ők találnak erre 

alkalmasnak. Azt gondolja, hogy mindenképpen napirendre tudják ezt tűzni, de az elsődleges 

szempont az, akik üzemeltetni fogják ezt, ők látnak-e ebben lehetőséget, illetve milyen igényt 

támasztanak, illetve milyen garanciákat, és mit várnak tőlük. Az, amit ők tudnak adni terület, 

ingatlan, helyiség, azt gondolja, hogy ha megfelel nekik a meglévő, ha ezen kívül vannak 

igények, akkor nyilván mérlegelni tudják, hogy ők milyen szerepet játszanak. Egy dolog biztos, 

hogy úgy nem szabad járniuk, mint ahogy a rendőrőrssel jártak. Badacsonytomaj megépített 

egy fullextrás objektumot, és ettől kezdve nem volt kérdéses, hogy hol helyezzék el őket, ők is 

nyilván komfortosabb dolgot választják. Azt a kérdést sem lehet megkerülni, hogy ilyenkor a 

logisztika, mi minek van a közepén, Révfülöp a járás szélén van.  
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A mentőszolgálatnál nyilván ezeket az illetékesek figyelembe veszik, de az is igaz, hogy néma 

gyereknek az anyja sem érti a szavát. Kezdeményezi, hogy van ilyen szándék, jöjjenek ki 

helyszíni bejárásra képviselő urakkal, akkor ezt megszakérti, és ha valamiben tudnak segíteni, 

nyilván mindannyiuk közös érdeke, hogy egy ilyen lehetőséget teremtsenek meg, és ha a 

kezükben van a döntés, tegyék meg. Az önálló napirendet addig nem tudja elképzelni, amíg 

nem egy konkrét operatív megoldás keretében tűzik napirendre, de azt gondolja, hogy 

márciusban már lehet, arra a szintre tudják gyúrni, hogy ott már tudnak továbblépni, addigra 

produkálja az illetékesek válaszát.  

A közvetítésekkel kapcsolatban azt gondolja, szerdai napon láthatják a mai ülést. Garancia arra, 

fejét meri tenni rá, hogy egy emberi másodperc ne hiányozzon, nem egy megvágott anyagról 

van szó, hanem egy szerkesztett anyagról van szó. Így tudják saját emberekkel megoldani ezt a 

közvetítést. Az, hogy feltegyék-e a honlapra, vagy ne. Azt tudja mondani, hogy a 

jegyzőkönyvek szinte betűről betűre az ülés anyagát tartalmazzák, nem egy civilszervezet szinte 

szótagonként elemzi, és megállapították, azt hogy nagyon precíz ülés volt, ha valakinek valami 

szakmai, jogi procedúra miatt szüksége van a konkrét, teljes anyagra, akkor annak is meg tudják 

találni a lehetőségét, sőt volt már kikérésre példa. Továbbra is azt szeretné, az mellett, hogy 

teljes nyilvánosság előtt számolnak be, vitatják meg itt a kamerák előtt a problémáikat, továbbra 

is az a szándéka, hogy ez ne szereplésről szóljon, hanem munkáról. Az, hogy a kamera itt van, 

azt tulajdonképpen tekintsék úgy, hogy egy szükséges kellék ahhoz, hogy transzparensen 

tudjanak eljárni. Nem hiszi, hogy azon múlik, ki hogyan vakarja az orrát, hogyan gesztikulál, 

illetve a kamera kedvéért hogyan mondják meg egymásnak a magukét. Azt hiszi, hogy a 

település ezen már túlnőtte magát, és a régi közmondás: cirkusz kell a népnek, Révfülöpön nem 

cirkusz kell a népnek.  

Továbbra is azt mondja, hogy a tárolókapacitás, a technikai feltételek ezt lehetővé teszi, 

ugyanúgy, ahogy a riportokat fel tudják tenni, előbb, utóbb ki tudják dolgozni a technikai részét, 

de olyan önjelölt kényszereket ne rakjanak maguk elé, ami esetleg gondot okoz, de végül is 

titkaik nincsenek.  Azt gondolja, hogy a jegyzőkönyv betűről betűre, általában 1 héten, 10 napon 

belül mindenki elolvashatja mit történt a testületi ülésen.  

Kérdezi, hogy másnak van-e kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

Miklós Tamás képviselő: Említette polgármester úr, hogy érdeklődik, és megkérdezi az 

illetékeseket a mentőállomás ügyében. Hát ő borítékolja az illetékes hatóságok válaszát, vagy 

mentőközpontnak itt a környéken, a körzetinek a válaszát, hogy „nem”, nem nagyon akarnak 

semmit sem csinálni. A kezdeményezésről szól az előterjesztése, hogy legyen Révfülöpön 

mentőállomás, hogy ennek menjenek utána, és kezdeményezzék, hogy legyen. Nem az, hogy 

akarnak-e. Megnézte, van egy jogszabály, ami kimondja, hogy mennyi idő alatt kell elérni egy 

települést. Révfülöp pont kívül esik a meghatározott, azt hiszi 20 perc, vagy 15 perc, kiérkezési 

időnek. Fizikai képtelenség elérni, mert jön, kijön, visszamegy. Ugyanakkor a javaslat az volt 

annak idején, amikor várossá akartak válni, és sok mindent akartak, ő inkább abból a 

szempontból közelítené meg, hogy életminőség javítás, és egészségügyi szolgáltatás, és 

lehetőleg Révfülöp Önkormányzata kezdeményezően lépjen fel ebben a kérdésben, hogy ide 

kerüljön ne máshová esetleg, amikor már eljutnak oda, hogy valóban létesítenének. Vizsgálják 

meg, hogy akarják-e. Ha akarják, akkor pedig kezdeményezzenek akár miniszteri szintig, 

Országos Mentőszolgálatig, ne helyben, hogy akarnak-e, akkor nem lesz belőle semmi, most 

lehet borítékolni. Ha akarják, akkor tovább kell lépni. Ezért mondta, hogy adjanak nagyobb 

súlyt napirend keretében, egyéni képviselői indítványba is be lehet tenni természetesen, úgy 

gondolta, hogy teljesen közösen tudnak ebben gondolkodni, hogy eldöntik, és továbblépnek, 

vagy nem. 

Márciusi ülést említett? Mert ő májusra gondolt. 
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Kondor Géza polgármester: Az áprilisi, önkormányzati ingatlanok hasznosítása, fejlesztési 

lehetőségei.  

Azt gondolja, hogy ugyanarról beszélnek. Az első, amiről tudnak beszélni az a koncepció, 

szeretnének ilyent, az a kérdés, hogy ők is szeretnének-e ilyent, illetve tudnák-e finanszírozni 

annak a működését. Ő ezt tudja garantálni, hogy addigra ők ebben nyilatkozni fognak.  

 

Miklós Tamás képviselő: De nem kell őket nyilatkoztatni. Hanem kezdeményezzék, mert 

hogyha ők akarnak-e, tudnak-e, a válasz, nem. Nyomásgyakorlással, lobbizással, esetleges 

felajánlással lehet elérni, hogy az Országos Állami Mentőszolgálat keretében egy új létesítmény 

létesüljön a településen. Olvasta ő valahol, talán a polgármester úr emlékszik, hálót kaptak, 

halat nem. Ez épp az. Hálójuk van, lehetőségeik vannak, kezdeményezzék. Jó az április, amit 

mondott, előkészíti, más nem külön, hozzáteszi a bejáráshoz.  

 

Kondor Géza polgármester: Az a lényeg, hogy olyan dolgot ígérni, építhetnek közösen egy 

mentőállomást, de ha valaki ezt nem akarja hasznosítani, nincs rá fedezete, személyzete… A 

vizsgálat abból áll, amit mondott, hogy felveszi a kapcsolatot, hogy területtel, ha van ilyen 

igény, tudnának segíteni.  Erre nekik reagálni kell. Az lehet, hogy a bizottságnak kiküldenék 

van ilyen igény. Ugyanarról beszélnek, csak a bevezetési módja más. Tervezni nem tudnak 

addig, amíg ezt a szándékot nem jelzik. Nekik a szándék mellé jelezniük kell, hogy valamit 

adnának is, hogy ha ide tudják őket csábítani, és mondjuk egy 10 éves garanciát a működésre 

tudnának garantálni, mert azért pénzekről van szó, tízmilliós tételekre, de azt gondolja, erre 

nyilvánvalóan normális ember nem sajnálja a pénzt. Egyetértenek ezzel, azt gondolja, hogy a 

kidolgozás módjáról egyeztetni fognak.  

 

Miklós Tamás képviselő: Folytatná még a másik részre. Fel se merült benne, hogy ők építessék 

meg, a félreértés elkerülése végett. Hozzájáruljanak valamennyivel, és kezdeményezzék, hogy 

ide kerüljön a mentőállomás. Elhangzott, hogy cirkusz kell a népnek. Nem azért szeretné, hogy 

tegyék fel a honlapra. Elkészültek az anyagok, hol lehet megnézni? Sehol, egyszer egy 

alkalommal, és kész. Minden településnél fent vannak, ezért ajánlotta, hogy vagy az 

önkormányzati honlapra tegyék fel a képviselő-testületi ülések felvett anyagát, hogy bárki 

távolról is megnézhesse, vagy a másik pedig, sok helyen látni, és alkalmazzák ezt a módszert, 

azért javasolta ezt a megoldást.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy más kérdés, észrevétel van-e a napirendi 

ponttal kapcsolatban?  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a bizottság javaslatával a 2017. 

évi munkatervet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

146/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervet 

elfogadja.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 
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4. A 2016. évi önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának 

értékelése, a 2017. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi az előterjesztés készítőjét, kívánja-e kiegészíteni. 

 

Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: Nem kívánja kiegészíteni. 

 

Kondor Géza polgármester: Mivel ez kulturális témakör, először a kulturális bizottság 

elnökét kérdezi a bizottság véleményéről.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: Mielőtt a bizottság véleményét elmondaná, 

elmondta a bizottsági ülésen is, ez a saját véleménye is. Az év folyamán 56 db saját rendezésű 

program zajlott le Révfülöpön. Ebben nincsenek bent a képviselő-testületi ülések, a nem saját 

rendezésű programok. Úgy gondolja, hogy számszerűleg ez nagyon jó, mert ha elosztják, 

minden hónapra jut négy, minden hétre egy program. Ennél több gyakorlatilag nem kell. A 

rendezvények zöme a nyári időszakra esik, mivel idegenforgalomból élnek, érthető, hogy 

nyáron zajlanak ezek a rendezvények. Eddig elég mostoha körülmények között tudtak rendezni. 

Reméli, hogy jövőre nagyot fognak előre lépni ezen a téren, és a rendezvényeik méltóbb 

helyszínt kapnak. A rendezvények az idén is színvonalasak, és látogatottak voltak. 

Novembertől indult ez az új Párbeszéd, beszélgetős műsor, amiről csak annyit szeretne 

elmondani, hogy a lakosság tájékoztatása volt a cél, bővebb tájékoztatása, ne csak az újságból, 

illetve testületi ülésről tudjanak. Megpróbálnak érdekes, a község jelenével, illetve a község 

életével kapcsolatos dolgokról beszélgetni, ami gondolja, mindenkit érint. Sajnos az őszi, téli 

rendezvényeket nem tudják még saját helyszínen tartani. Remélhetőleg a ciklus végére ez is 

megoldódik, és nem kell más helyszíneken tartani, illetve azokhoz alkalmazkodni. Az egész 

éves programot jónak ítéli, és köszönetet mond Pintér Zsuzsának, és Kovács Péternek, akik 

szívvel, lélekkel végzik ezt a nem könnyű, nem is mindig hálás, de nagyon szép munkát. A 

bizottság 3 igennel javasolja a testületnek az anyag elfogadását.  

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság részéről is megtárgyalták 

az előterjesztésre kerülő anyagot.  5 igennel, egyhangúlag támogatják a beszámoló elfogadását.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: 2-3 mondattal szeretné kiegészíteni, elnök úr 

elmondta zömében azokat a gondolatokat, amelyeket ő is szeretett volna elmondani. Így azzal 

egészíti ki, hogy tavaly körülbelül ilyenkor foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel, és akkor még 

nagyobb vita volt ezzel kapcsolatosan, több hozzászólás hangzott el, elsősorban az újsággal 

kapcsolatos dolgok hangzottak el. Az újság gyakoriságáról, részletességéről szóltak. Elmondta 

a bizottsági ülésen, most is elmondja, hogy örömmel tapasztalja azt, hogy ez a dolog abba az 

irányba változott el, amely irányba a világ is változott, gyorsabb és aktuálisabb informálás, ez 

pedig az internet lehetőségei, a facebooknak a kiterjesztése a honlapukra, illetve a honlap 

kiterjesztése a facebookkal, amelyek naprakészen és akár élőben is tudnak beszélgetéseket 

közvetíteni, mert ebben az irányba elmozdulnak, és ezt jónak tartja. Az újságnak az átfutása, 



13 
 

aktualitása ma már sokat veszített a jelentőségéből, nem szűnik meg, de egy más megközelítést 

kíván. Ennek a függvényében, ennek az ismeretében szavazták meg, támogatták ezt az 

elképzelést, és ők is köszönettel tartoznak azoknak, akik ezt elvégezték, és most is felkészültek 

arra, hogy a következő év gazdag programokkal legyen kitöltve.  

 

Kondor Géza polgármester: Egyéb észrevétel, javaslat? Amennyiben kérdés, észrevétel 

nincs, szavazásra bocsátaná, aki a 2016. évi önkormányzati kulturális rendezvények 

megvalósulásának értékelését, a 2017. évi kulturális rendezvénynaptárt elfogadja, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

147/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi 

önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a 2017. évi 

kulturális rendezvénynaptár tervezete című előterjesztést. 

 

 

5. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú Honismereti Gyűjtemény (Múzeum) 

működéséről, javaslat az állandó kiállítások felújítására (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi Miklós Tamás képviselő urat, aki készítette az 

előterjesztést, kívánja-e kiegészíteni. 

 

Miklós Tamás képviselő: Igen, nagyon röviden. Több mint hat évtizede, hogy Benke László 

és tanártársai létrehozták a Révfülöpi Helytörténeti Gyűjteményt, iskolára alapozva, illetve 

iskolások bevonásával. Éppen most számolt magában, hogy 1991-ben, 25 éve, negyed 

évszázada kapott miniszteri működési engedélyt, vált a település muzeális intézményévé. 

Ennek jegyében készült a beszámoló, épp azért, hogy a képviselő-testület, bizottságok új tagjai 

is egy teljes, átfogó képet kapjanak egyrészt a gyűjtemény történetéről, működéséről. 

Gyakorlatilag nagyon szerényen, a település megközelíthetőleg 30 milliós kulturális kiadásának 

rettentő kis részét, pár tízezer forintba kerül a fenntartása jelen pillanatban. Amiről szól az 

előterjesztés, az pedig az, hogy, amit már többször megerősített a képviselő-testület, több 

képviselő-testület is, hogy az alapítóról, Benke Lászlóról kerüljön elnevezésre Benke László 

Honismereti Gyűjtemény néven, és kezdeményezzék ennek a működési szabályzatnak, illetve 

alapító okiratnak a megváltoztatását a minisztériumban. Ezekkel a pontosításokkal lehetőségük 

nyílik jövőben is a különféle közgyűjteményi pályázatokon való részvételre, és ez elősegítené, 

hogy ne utolsó pillanatban kapkodjanak, hogy ha a polgármester úr által korábban előterjesztett 

fejlesztési elképzelések megvalósulnak, akkor tartalmilag is lehessen hozzá esetlegesen 

pályázatokon részt venni, és rendezvényt a gyűjtemény köré.  

 

Kondor Géza polgármester: Kulturális bizottságnak adná át a szót.  

 

Bizottsági vélemények: 
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Eitner József képviselő, bizottsági elnök: Nagyon részletes, és tartalmas beszámolót készített 

képviselőtársuk. A bizottság egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, hogy 

Benke Lászlóról legyen elnevezve a gyűjtemény, és ezzel a működési engedély módosításra 

kerüljön. A bizottság 3 igennel javasolja a testületnek elfogadásra.  

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A bizottság javaslata megegyezik a másik 

bizottságéval, azt javasolják, hogy azokra az engedélyezési eljárásokra kerüljön sor, amelynek 

eredményeképpen Benke László Honismereti Gyűjteményre lehet módosítani, illetve 

elnevezését alkalmazni tudják. 5 igennel támogatják a javaslat elfogadását.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban?  

A javaslat tényleg több testületen átívelő, vitát sem generált, hogy Benke Lászlóról nevezzék 

el. Azt gondolja, hogy igen nagy elszántság kell, hogy ilyen méltatlan körülmények között 

megpróbáljanak megfelelni a turisztikai elvárásoknak. Azt gondolja, hogy még egy nyarat kell 

egy kicsit, nem túl luxus körülmények között kibliccelniük, de köszöni a megértését, 

támogatását, ha most tényleg az ütemtervet tartani tudják, ezt a nyarat egy apróbb festéssel, 

mázolással kibliccelnék, de a következő nyáron méltó körülmények közé tudnák helyezni a 

gyűjteményt. A bizottsági ülésen is elhangzott, akkor egy sokkal interaktívabb, nagyobb 

szabású muzeális központnak lesz a része, aminek azt gondolja, hogy Benke László név méltó 

elnevezése lenne. Kérdezi a képviselő urakat, hogy kérdés van-e ezzel a napirendi ponttal 

kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a „Beszámoló az 

önkormányzati tulajdonú Honismereti Gyűjtemény (Múzeum) működéséről, javaslat az állandó 

kiállítások” című előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

148/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Honismereti 

Gyűjtemény működéséről szóló beszámolót elfogadja.  

A képviselő-testület ismételten egyetért azzal, hogy a helyi muzeális intézmény – annak 

létrehozójáról és településnek adományozójáról – Benke Lászlóról legyen elnevezve 

Benke László Honismereti Gyűjtemény néven, és az ezzel kapcsolatban a működési 

engedély megújításra kerüljön. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. június 30.  

 

 

6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés feladat ellátása 2017. 

január 1-jétől (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: 3 év telt el azóta, hogy megalkották ezt a jogszabályt, ugyanis 

pályáztatással lehetett kiválasztani azt a szolgáltatót, aki a szennyvízet elszállíthatja azon a 

háztartásoktól, ahol nincs kiépítve a szennyvízcsatorna ellátás. Ezt megpályáztatták, és a 3 év 

eltelt. A pályázatban rögzített határidő lejárt, és lehetőség van arra, hogy a most is ezt a 

szolgáltatást végző vállalkozó kérése alapján meghosszabbítsák a szerződését, és az 

előterjesztés erről szól.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: 5 évre szól az előterjesztés, és új szerződést kell kötni a 

vállalkozóval.  

 

Kondor Géza polgármester: 5 évre kötig a szerződést, erre a vagyonrendelet lehetőséget ad. 

A bizottságok erről foglaltak állást, figyelembe véve, hogy már kialakult egy rendszer. 

Révfülöpön már egyre kevesebb az a hely, ahonnan szippantóval kell elszállítani a szennyvizet. 

Gazdasági Bizottságot kérdezi, hogy milyen álláspontot alakítottak ki. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, a rendelettel kapcsolatos változtatásokat, illetve módosításokat, új szerződés 

megkötésére vonatkozó kötelezettségüket, 5 igennel, egyhangúlag támogatta.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: Egyhangúlag, 3 igennel javasolják elfogadásra a 

testületnek.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Jegyző asszony jelezte neki, hogy ne felejtse el, két dologról kell dönteni.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Az egyik az arról szóló döntés, hogy ezt a feladatot jövő évtől is 

Németh László vállalkozóval látja el a testület, és az erről szóló szerződést aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. A másik pedig a nem közműves szennyvíz kezeléséről szóló 

rendeletnek a módosítása, tekintettel arra, hogy minimális díj emelkedésre kerül sor.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki 

egyetért azzal, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásra Németh Lászlóval kössenek szerződést, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

149/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

ellátásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást 2017. 

január 1-jétől is a feladatot jelenleg ellátó Németh László egyéni vállalkozóval (8300 



16 
 

Tapolca, Véndeki u. 25.) kívánja elláttatni. Az e tárgyú szerződés tervezetét 

megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2016. december 20.  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátaná, aki a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 16/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításával 

egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

megalkotja a 

 

15/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 16/2014. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

 

7. Szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: 65 m3 tűzifát kapott az Önkormányzat a benyújtott pályázat 

alapján. Hogy most legyen viszonyítási alapjuk, 12-13 ifányi famennyiség, és hogy még tudják 

viszonyítani valamihez, tavaly 12 m3-t kaptak, az azt megelőző években 20-20 m3 körül szoktak 

kapni, átlagban 18-22  közötti szokott lenni a jogosult igénylők száma. Tekintettel arra, hogy 

most egy komoly mennyiséget kaptak, arra gondoltak, hogy a jogosultak körét rendelet 

megváltoztatásával bővítik. Az eddigi határ az öregségi nyugdíjminimum 200 %-a volt, ezt 

most 250%-ra emelték fel. Nyilván a beérkező igények alapján tudnak differenciálni, illetve az 

1-5 m3 közötti fa mennyiségnek próbálnak megfelelni. Tájékoztatásul mondaná el, kicsit 

megelőlegezve a bizottsági állásfoglalást, reméli a testület is el fogja fogadni ezt a rendeletet, 

hogy az elképzelésük szerint, a határidőben is a január 6-i beérkezési határidőt állapítják meg, 

eddig veszik fel az igényeket. A testületi ülés után meg fogják hirdetni, hogy erre lehet pályázni, 

és milyen feltételekkel. Az igényeket január 6-ig tudják fogadni. Utána néhány napon belül 

ezeket elbírálják. Azon lesznek, hogy addigra, szerinte már jövő héten elkezdik a fát betermelni 

a telephelyükre, és utána, amint elbírálták ezeket az igényeket, azon vannak, hogy a lehető 

leggyorsabban eljuttassák a rászorultaknak, jogosultaknak. Bízik abban, hogy ez január 

második felében le fog bonyolódni. Ahhoz, hogy eddig eljussanak szükség van arra, hogy a 

testület tovább lépjen. Szociális Bizottságnak adná át a szót. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 3 igennel, egyhangúlag javasolja, hogy 

január 6-ig lehessen a kérelmet beadni.  

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: Gazdasági Bizottság a megjelölt módosítással, a 

jogosultsági feltételek megváltoztatásával, a beadási határidő kitolásával egyetért, 5 igennel 

javasolja a rendelet elfogadását.  
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Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Január 6-ig, és az 

öregségi nyugdíjminimum 250%-a a jövedelemhatár, 71.250 Ft.  

Van-e kérdése, észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a szociális tűzifa juttatásról 

szóló rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

megalkotja a  

 

16/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletet 

 

a szociális célú tűzifa juttatásról. 

 

 

8. Gyermekétkeztetési feladatok jövőbeli ellátása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ahhoz, hogy az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés után az évi 

kb. 18 mFt nagyságú állami támogatást le tudják hívni, új működési formában kell a konyhát 

üzemeltetni. Az alternatívák között szerepelt a külső vállalkozótól történő ételvásárlás. Ezt 

elvetették, mert nem egészséges dolog, ha kikerül a minőség, és a térítési díj az irányítás alól. 

Mentőlehetőségként adódott, és a környéken a legtöbb település ezt a megoldást választotta, 

hogy egy meglévő társulás formájában integrálja be ezt a tevékenységet. Nekik egy társulásuk 

van, az óvodai társulás. Ha a konyhát, mint gyermekétkeztetés bázisát az óvodai társulásba 

integrálják be, akkor jogosultak a támogatásra, amire eddig. Ezt január 1-jére jó lenne 

aktualizálni. Amennyiben a testület ezt jóváhagyja, azzal még a probléma nem oldódott meg, 

csak a működési formáról hoztak döntést. A képviselő uraknak jelzi, hogy néhány napon belül, 

a mostani döntésük alapján a társulási tagjaikkal, Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld 

Képviselő-testületével egy közös testületi ülésen kell elfogadniuk az alapító okiratot, illetve 

annak a módosítását. Nagyon bízik a partnertelepülések konstruktív hozzáállásában.  

Gazdasági Bizottságtól kérdezi, hogy milyen döntést hoztak az üzemeltetéssel kapcsolatban.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: Megtárgyalták ezt a napirendi pontot, és 

tudomásul vették, illetve tájékozódtak az ezzel kapcsolatos lehetőségekről. Ők is a társulás 

formájában történő működtetésre tették le a voksot, ahogy a polgármester úr elmondta. Ezt 5 

igennel támogatta a bizottság elfogadásra.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottságuk véleménye is, hogy a lehetőségek 

közül ez a legjobb. 3 igennel, egyhangúlag javasolják a testületnek elfogadásra. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki elfogadja, hogy a 

gyermekétkeztetési feladatot 2017. január 1-jétől a Révfülöp és Térsége Óvodai 

Intézményfenntartó Társulás útján lássák el2017. évi munkatervet elfogadja, kézfeltartással 

jelezze.  
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

150/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési 

feladatokat 2017. január 1-jétől a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás útján kívánja ellátni.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

 

9. Beszámoló ingyenesen átvett területek hasznosításáról (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Császtai Strand melletti két területről van szó. Az államtól 

önkormányzati kezelésbe került, melynek feltétele az, hogy évente testületi döntéssel meg kell 

erősíteni, rendeltetésszerűen használják. Megkérdezi a Gazdasági Bizottságot, hogy milyen 

döntést hozott.  

 

Bizottsági vélemények: 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság 5 igennel támogatja az 

előterjesztett beszámolót, illetve előterjesztést, vita nélkül, tekintettel arra, hogy jogszabályi 

kötelezettségüknek tesznek eleget. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság is egyhangúlag, 3 igennel javasolja a 

testületnek elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki az ingyenesen átvett területek 

hasznosításáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

151/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával 

kinyilvánítja, hogy az MNV ZRT-től átvett Révfülöp 8/5 , 8/6 hrsz-u ingatlanok az 

SZT35781 számú szerződésben megjelölt felhasználási célra (strandüzemeltetésre, 

strandi szolgáltatások nyújtására, sport, játszótér, zöldterület érdekében, közlekedés 

fejlesztésre és szabályozásra, a közút biztonságossá tételére) kerültek hasznosításra. 

A fenti ingatlanok bérbeadására, elidegenítésére nem került sor. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatot az MNV 

Zrt. részére küldje meg. 

 

Felelős:  Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 
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10. Bérleti szerződés kötése üzlethelyiségekre (virágbolt, szépségszalon, RévArt 

Galéria) (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Mindegyik üzlethelyiségre vonatkozóan, beleértve a RévArt 

Galériát is, az előző feltételekkel kérik a bérleti lehetőséget. A szépségszalon, virágbolt egy 

bérlő által üzemeltetett, ő 2017. december 31-ig kéri, szokás szerint 1 éves időtartamra. A 

RévArt Galéria pedig a kérelmében nem volt egyértelmű, mert az első soroknál augusztus 31-

ig kérte, a kérelem végén célzott rá, hogy szívesen kötne 3 éves időtartamra is. Ma az ülés 

alkalmával többször elhangzott, hogy ott eltökélt szándékuk egy olyan átalakítás, ami nyilván 

érinti ezt a bérleti viszonyt is, ezért csak augusztus 31-ig lát lehetőséget a szerződés 

megkötésére.  

Gazdasági Bizottságot kérdezi.  

 

Bizottsági vélemények: 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A bizottság megtárgyalta, a Káli úti helyiségekkel 

kapcsolatosan vita nélkül egyetértettek a két üzlethelyiségnek a bérleti meghosszabbításával, 

az előterjesztésben megjelölt összegekkel.  

A Galériával kapcsolatban egyetértettek a kérelemmel, azzal, hogy pontosították a bérleti díj 

összegét, tehát 115.000 Ft + áfa + rezsi összegben járulnak hozzá július 1-jétől augusztus 31-ig 

történő bérléssel.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: Mindkét kérelemmel a bizottság egyetért, és 

egyhangúlag 3 igennel javasolja elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a szépségszalon, virágüzlet, 

RévArt Galéria üzlethelyiségekre vonatkozó bérleti szerződést elfogadja, kézfeltartással 

jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

152/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

I. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szepesváriné Cziráki 

Zsuzsanna egyéni vállalkozó kérelmére bérbe adja 2017. január 1. - 2017. 

december 31. időtartamra az alábbi üzlethelyiségeket 

a) Káli út 4. szám alatti önkormányzati épület déli részén található 57 m2 nagyságú 

három helyiséget, pedikűr, manikűr, szolárium tevékenység folytatása céljából, 

havi bruttó 23.750 Ft/hó + rezsiköltség bérleti díj összegért. 

b) Káli út 4. szám alatti önkormányzati épület keleti részén található 16 m2 

nagyságú helyiséget virág, ajándékbolt tevékenység folytatására, havi bruttó 

7.083 Ft/hó + rezsiköltség bérleti díj összegért. 

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 
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II. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért azzal, hogy 

a Révfülöp Halász u. 6. szám alatti (1278 hrsz.) volt Könyvtár helyiség 2017. 

július 1.- 2017. 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 bérleti szerződés megkötésére.  

 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

11. Általános Iskolában levő lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatala 

(tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Akik az előző adást nyomon követték, tudják, hogy ezzel 

kapcsolatban már hoztak egy döntést. Azóta a pedagógushölgy, aki a szolgálati lakás iránti 

kérelmét beadta, jelezte, hogy családi körülményeiben beállt változás miatt nem kíván 

Révfülöpön maradni, ezért értelemszerűen a lakásigényét is visszavonta. Ezzel párhuzamosan 

a jelenleg bent lakó bérlő jelezte, hogy újabb 1 évre szeretné ezt a lakást, ugyanezekkel a 

feltételekkel igénybe venni. Kéri a bizottságok álláspontját. Gazdasági Bizottságot kérdezi 

először. 

 

Bizottsági vélemények: 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A bizottság a határozati javaslatot 5 igennel 

támogatja, ami magába foglalja az előző határozat visszavonását, az új határozat kihirdetését, 

valamint a felhatalmazást a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság is 3 igennel egyetért, és javasolja a 

testületnek elfogadásra, hogy a jelenlegi bérlő kapja meg 1 évre.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Török Péter alpolgármester: Minimális formai hibát lát a határozati javaslat b) részében. A 

/hó hiányzik, elég fontos momentuma lehet a fizetésnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Igen, jogos az észrevétel, tehát akkor így értik, hogy bruttó 

25.000 Ft/hó + rezsiköltség a bérleti díj összege. Köszöni az észrevételt alpolgármester úrnak.  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki az iskolában levő bérlakás 

bérbeadását elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 
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153/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

a) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 

épületében lévő önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó korábbi 138/2016. 

(XI.07.) Kt. számú határozatát visszavonja.  

b) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 

épületében lévő önkormányzati bérlakást bérbe adja Cövek Illés részére 2017. január 

1. – 2017. december 31.-i időtartamra, bruttó 25.500 Ft/hó + rezsiköltség bérleti díj 

ellenében.  

c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

12. Pályázatokon való részvétel (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

  

Kondor Géza polgármester: Mire a bizottsági ülésre eljutottak a „pályázatokon” kifejezést 

egyes számra leredukálták, tekintettel arra, két pályázat volt a láthatáron, az egyik külterületi 

utak karbantartása fedőnevű gépbeszerzéssel kapcsolatos, amire az anyagot összeállították, 

árajánlatot kértek be, ez egy 25% önerőt feltételező pályázat, ahol traktort, tehát alapgépet és 

hozzá utak gondozásához megfelelő adaptereket lehet beszerezni. Az általuk, és a kollégáikkal, 

szakirányú dolgozóikkal egyeztetés alapján egy jelenlegi traktorhoz hasonló MTZ 320-as 

típusú traktort, homlokrakodóval, egy olyan tolólappal, ami nemcsak havat tud tolni, hanem 

földgyalulásra is alkalmas adapterrel, gumilappal kiegészítve havat is tud tolni, és egy 2,5 

tonnás hasonló, mint a jelenlegi pótkocsi, pótkocsival szeretnék beszerezni. Ez az összeg, bruttó 

9.340.850 Ft, ebből nekik 2.335.213 Ft-ot kellene nekik fedezni. Ez az, amire az anyagot össze 

tudták állítani, és a pályázatot a január 6-i határidőre sikerrel be tudják adni. A sikerre a beadást 

érti, nem az elbírálást, mert az nem rajtuk múlik. Ezzel párhuzamosan el kezdtek dolgozni egy 

sétányok kialakítása, felújítása pályázaton is, tekintettel arra, hogy egy 50%-os önerős dolog 

volt, és itt is egy nagyon feszített beadási határidős pályázat volt. Úgy gondolták, hogy csak 

kapkodva, és nem átgondoltan tudnák beadni. Ez egybevágott azzal a Miklós Tamás képviselő 

által javasolt napirendjével, hogy az Európa-sétány felújításának a vizsgálata, ezt a márciusi 

ülésen, az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatban napirendre tűzik, illetve ha addig egy 

fejlesztési elképzelést ki tudnak dolgozni a műhelymunkák során, akkor meg is bíznának 

esetleges hozzáértőket. Ezt most úgy érezték, hogy most nem időszerű, mert nincsenek abban 

a készültségi szinten, nem tudják, hogy mit akarnak, így nehéz mástól megkérni, hogy írja is le 

nekik. Viszont a traktoros egy nagyon narancssárga riasztás, mert hogyha szerencséjük van, 

februárban elbírálják, de az se kizárt, hogy ezzel a traktorral télen már havat tudnának tolni, ha 

szerencséjük lenne. Gazdasági Bizottságot kérdezi, hogy a külterületi utak pályázattal 

kapcsolatban mi az álláspontjuk?  

 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A bizottság egyöntetű véleményt alakított ki 

benne, 5 igennel támogatják a pályázaton való részvételt.  
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Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság is egyhangúlag, 3 igennel javasolja a 

pályázt benyújtását.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a pályázaton való részvételt 

elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

154/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Széchenyi 2020 pályázati rendszer keretében a vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése kiírt „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.”, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. 

kódszámú pályázatra támogatási kérelem benyújtásra kerüljön. 

A tervezett erő-és munkagép /MTZ 320.4 típusú traktor és tartozékai/ bruttó 

összköltsége: 9.340.850 Ft.  

A pályázati 25 %-os önerő Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának költségvetésében 

rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

 

13. Rév település támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az előző évben azt gondolja nagyon 

kedves hagyományt, karácsony előtti hagyományt teremtettek azzal, hogy a Rév település, 

akivel nagyon szoros már a kapcsolatuk, az ottani református közösségi házhoz tavaly 200.000 

Ft-os támogatást adtak, amiről nagyon kedvesen megemlékeztek mind a Bihari Naplóban, mind 

az augusztusi Révről elszármozottaknak az ünnepségén. Ismét azzal a kéréssel fordultak 

hozzájuk, amennyiben a testületnek lehetősége van, akkor megnevezve a következő lépcsőt, 

amire fordítanák az esetleges kapott adományt, támogatást, kérik a további segítségüket, 

amennyiben ez lehetséges. Mindkét bizottság tárgyalta. A Szociális Bizottságot kérdezi először.  

 

Bizottsági vélemények: 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag egyetértett, 3 igennel, 

hogy 250.000 Ft-tal támogassák a révieket.  

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság egyértelműen állást foglalt 

a támogatás mellett, ugyanúgy a jövőben is támogatni kívánják az egyháztestületet. 5 igennel 

egyetértenek a javaslattal.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban?  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a Révi Református 

Egyházközség kérelmét elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

155/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révi Református Egyházközség 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 Révi 

Református Egyházközséget (Székhely: 41615,  Vadu Crisului nr: 3, jud: Bihor) 

(továbbiakban: Egyházközség)  egyszeri      250.000 Ft-tal, azaz      kettőszázötvezer  

forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyházközség bankszámlája 

javára.  

A támogatás célja: A Gyülekezési Központ lépcsőháza korlátjának kialakítása, 

födémszerkezet munkálatai, víz- és villanyhálózat kialakítása költségeinek támogatása  

A felhasználás határideje: 2017. december 31. 

Az Egyházközség a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója:  086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

 

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

megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyházközséggel, 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: 2017. január 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. 

 

 

14. Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatási kérelmet 

nyújtott be. A kérelemben felsorolják milyen célokra, gépkocsi fenntartása, karbantartása, 

javítása stb. Azt gondolja, hogy egy nagyon öntevékeny, aktív szervezetről van szó. Járási, 

megyei rendőrségi fórumokon rendszeresen kiemelik őket a teljesített óraszámok alapján, szinte 

a kimagasló egyesületek küzdötték fel magukat. Azt gondolja, hogy nagyon nemes célra 

fordítják ezt az összeget, ha megadják nekik. Gazdasági Bizottságot kérdezné először.  
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Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az 

egyesület kérését. Az egyesület tagjai a szabadidejükben is a saját elhatározásukból végzik ezt 

a feladatot minden alkalommal. Azt hiszi, hogy kötelességük a működésüket támogatni. 5 

igennel, egyhangúlag támogatták.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság szintén egyetért, és egyhangúlag, 3 

igennel javasolja, hogy 300.000 Ft-tal támogassa a testület az egyesületet.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a Révfülöp Nagyközség 

Polgárőrsége támogatását elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

156/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége  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 Révfülöp 

Nagyközség Polgárőrségét (Székhely: 8253 Révfülöp, Badacsonyi út 14.) 

(továbbiakban: Egyesület)  egyszeri  300.000 Ft-tal, azaz  Háromszázezer forinttal 

támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület bankszámlája 

javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2017. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés kormányzati funkció  

 

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. december 31. 

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

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

lejártát követő testületi ülésen. 

 

 

 

 

15. Beszámoló a képviselő-testület által az alakuló ülésen elfogadott program 

időarányos teljesítéséről (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Azt gondolja, ahogy a bizottsági 

ülésen is elmondta, itt a beadott előterjesztésben minden egyes pontot felsoroltak, amit a 

gazdasági programjában feltüntettük, ami a képviselő-testületi, polgármesteri programban 

szerepelt. Elmondhatják azt, hogy nagyon jó a részeredmény. Az igazán nagy programokat már 

zömében megvalósították. Dőlt betűkkel jelezték, most nem sorolná fel, mert nem szeretné, ha 

öndicséretnek tűnne, nagyon nagy munkát végeztek el, köszönet mindenkinek, legyen az 

bizottsági tag, képviselő, illetve hivatali dolgozó. Lényeg az, hogy a tételeket alapul véve ahhoz 

képest, hogy a ciklusnak a felénél sem tartanak még, a feladatoknak szinte 80-90%-át 

megoldották. Újabb nagy feladatokat vettek a nyakukba, konkrétan ezzel a szabadtéri 

színpaddal, holott csak a színpad lefedését jelezték, ahhoz képest komplett szabadtéri 

előadóközpont akarnak tulajdonképpen megvalósítani, illetve a kultúrház és a kiállító központ 

megalkotásával pedig egy olyan dologban léptek tovább, amit 2,5 évvel ezelőtt nem is mertek 

volna álmodni sem. Itt fel vannak sorolva az apróbb tevékenységek. Azt gondolja, hogy aki erre 

kíváncsi azt a honlapon, illetve folyamatosan az újságban be szoktak számolni, ezután is be 

fognak, titkolni ezeket nem kell. Nagyon eredményesnek ítéli meg ezt a tevékenységet. Ebben 

nyilván az előző testületeknek is szerepe volt, mert egy csomó dologban az akkori 

előkészítéseket tudták lehetőség szerint továbbvinni. Most hogyha ezt a két projektet beindítják, 

ez finanszírozásilag nagy teher lesz, de azt gondolja, a fenntartható fejlődést megtalálták, tudják 

azt, hogy mire képes Révfülöp, a nyári árbevételeiket ismerik. Semmiképpen nem adósságot 

keletkeztető, vagy a lakosság terheit növelő tevékenységgel szeretnék ezt a két hátralévő nagy 

lépésüket megérni, és nem akarnak elhanyagolni kisebb felújításokat, feladatokat. Gazdasági 

Bizottságot kérdezi először, hogyan látták ezt a napirendet.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Arra a 

megállapításra juttottak, és ezt kifejezésre is juttatta, mindezeket a fejlesztéseket, és 

részfeladatokat, amelyeket vállaltak, azokat a gazdasági stabilitás jegyében, és ennek maximális 

figyelembe vételével valósították meg, és minden további törekvésük is erre fog irányulni. 5 

igennel, egyetértenek az előterjesztéssel.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság egyhangúlag, 3 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek az előterjesztést.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Van-e kérdése, 

észrevétele valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki a képviselő-testület által 

elfogadott program teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

157/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülésen elfogadott 

program időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

16. Polgármester 2016. évi munkájának elismerése (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Török Péter alpolgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Kondor Géza polgármester: Számára szokatlan napirend, és miután ismerteti a napirendet, 

meg szeretné kérni az alpolgármester urat, hogy a napirendi pont tárgyalását levezetni 

szíveskedjen.  

 

Török Péter alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az előző napirendnél hallhatták 

azokat a feladatokat, illetve megoldott vállalásokat, amelyek a ciklusra jellemzően a 

polgármester programját jellemezték, és amelyben a Képviselő-testület közreműködésével 

időarányosan kiemelkedő magas feladatszámmal sikerült a település javára a feladatot 

teljesíteni a  polgármester úrnak. Úgy gondolja, hogy egy közel 600 milliós költségvetésű 

településen, ahol ugyan 1300-an élnek, a nyári időszakban ennek sokszorosát kell kiszolgálni a 

településnek, a polgármester úr a bizottságok munkájával, a bizottságokban lévő tagokkal, 

külsős tagokkal, és a testület munkájával olyan módon tudta optimalizálni az erőforrásokat, 

amely az előző napirendnél látható módon már jele is, nem csak terve a települési fejlődésnek.  

Tudják, hogy a polgármester jutalmazása törvényi módon történhet az adott év időszakában, 

ennek a mértéke egy 6 havi bérnek a jutalma. Úgy gondolja, hogy a polgármester úr elvégzett 

munkája az mindenféleképpen méltó arra, hogy valamilyen jutalomban részesítse a testület, és 

ezt szeretné előterjeszteni, egyeztetve a pénzügyi bizottság vezetőjével, Gáborral, ő egy 4 havi 

jutalmat javasolna a polgármester úrnak, melyet kér, hogy hagyjanak jóvá, illetve ha további 

indoklásra szükség van, szívesen megteszi. Kérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal 

kapcsolatban? Van-e valakinek egyéb véleménye, észrevétele? 

 

Slemmer József János képviselő: Annyit szeretne, nem a polgármester urat szeretné fényezni, 

csak tényként szeretné megjegyezni, hogy az elhangzott megvalósulások nagy száma, itt a 

folyamatban levő rengeteg olyan fejlesztés, ami folyamatban van, megvalósult, illetve befejezés 

előtt áll, az utóbbi ciklusok egyik legkiemelkedőbb ciklusa, valamint a polgármester úr 

hivatalba lépésekor jelentős mértékű, nagyon komoly bérvisszavonás került állami szabályozás 

miatt, tehát egy 6-7 évvel ezelőtti polgármesteri fizetéshez képest jelentősen kevesebb a 

fizetése, úgy, hogy szerinte ez nagyon korrekt, és elfogadható ez a javaslat, amit az 

alpolgármester úr előterjesztett.  
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Miklós Tamás képviselő: Meglepődött az előterjesztésen. Egy évtizede, hogy szakítottak 

azzal, hogy automatikusan kerüljön kifizetésre a polgármester jutalmazása. A régi képviselő 

társai emlékeznek az ő elvi állásfoglalására kb. 2 évtizeddel ezelőttről, amikor kezdő 

képviselőként jutalmazás témakörben azt mondta, hogy jó munkáért tisztességes bért, és extra 

teljesítményért, kiemelkedő teljesítményért meg jutalmat biztosítsanak. Úgy gondolja, hogy a 

település biztonságosan, jól működik polgármester úr irányításával. Azonban a fő célkitűzések 

nem igazán teljesültek, legalábbis a nagyobbak. A leginkább ami félő, és nem érnek el 

eredményt, az pedig a külső forrásoknak a megszerzése, a pályázatokon való eredményes 

részvétel, ami egy Balaton parti ilyen adottságú településnél úgy gondolja, hogy a lehetőségek 

megragadásával járna. Személy szerint nem támogatja ilyen mértékű jutalomnak a megítélését, 

és reméli, lesz olyan időszak, amikor ő is felteszi majd a kezét, mert megvalósulnak olyan 

dolgok. Úgy, hogy nem támogatja.  

 

Török Péter alpolgármester: Van-e még valakinek véleménye? 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: Tisztelt Testület! Azt szeretné ezzel kapcsolatosan 

elmondani amit az alpolgármester úr előterjesztett, egyetért vele, meg is beszélték, és azt 

emelné ki, hogy igen sok feladatot megoldottak, és ahogy az előbb is elmondta, már a gazdasági 

biztonság, a működés biztonsága veszélyeztetés nélkül továbbra is  cél. Továbbra is az a cél, 

hogy még nagyon sok feladatuk van, mert ezzel még nem értek a mondat végére, nem értek a 

feladatok végére, és amit képviselőtársa mondott a támogatással, és a pályázatokkal 

kapcsolatosan, nagyon jól tudják, mindannyian részesei voltak az elmúlt két évben, több 

pályázatot indítottak, amelyben nem sikerült nyerniük, hogy milyen okok miatt, feltételek nem 

teljesülése miatt, az előttük ismeretlen. Azonban azt mondja, hogy amit megvalósítottak, 

pontosan az adja az értékét, hogy mindezt külső segítség nélkül, saját erőből, és mindig 

betartották azt, amit mindig mondd, és mondani is fog, hogy a gazdálkodás biztonságát, a 

kötelező feladatok ellátását soha nem veszélyeztethetik. Addig fognak nyújtózkodni, ha ez a 

jövőben kevesebb lesz ez az önerő, vagy a rendelkezésre álló szabad pénz, akkor esetleg 

szűkebbre veszik a lehetőségeiket, és addig fognak nyújtózkodni, amíg a takarójuk ér, és ebben 

személy szerint mondja, a polgármester úrral végig egyetértettek, és mindig végigrágtak olyan 

fejlesztést, feladatot, amelyet bevállaltak, és amelyet a végén teljesítettek. Azt gondolja, hogy 

ez is egy teljesítmény. Lehet azt mondani, hogy mit nem értek el. Azt tudja mondani, hogy amit 

elértek, azt tisztességgel, saját erőből, saját szándékuk alapján, és a falu javára tették. Ő ebben 

az értelemben támogatja a javaslatot.  

 

Török Péter alpolgármester: Van-e más vélemény még a vitában? Hogyha nincs, és más 

javaslat sem érkezett, akkor az általa tett indítványt tenné szavazásra.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Jelezni szeretné egyrészt, hogy a bizottságok elnökeit nem kérdezte 

meg alpolgármester úr, hogy milyen döntést hoztak. 

 

Török Péter alpolgármester: Igen, ez már neki is eszébe jutott.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: A másik, amennyiben valakit érint a szavazás személyében, akkor ő 

jelzi az érintettségét, és arról is dönteni szükséges, ő részt vehet-e a szavazásban. 

 

Török Péter alpolgármester: Köszöni az észrevételt. Tehát akkor egy kicsit visszalapozva az 

idő kerekében, a bizottságok döntöttek erről a kérdésről.  
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Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 5 igennel, egyértelműen javasolták a 

4 havi jutalom megállapítását.  

 

Eitner József képviselő, bizottsági elnök: A bizottság 2 igen, és 1 ellenszavazattal javasolja a 

testületnek a polgármester úr jutalmazását.  

 

Török Péter alpolgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását.  

 

Kondor Géza polgármester: Bejelenti érintettségét, ezért nem kíván részt venni a 

szavazásban.  

 

Török Péter alpolgármester: Szavazásra bocsátaná, aki egyetért azzal, hogy a polgármester 

jutalmazása tárgyú szavazásnál a polgármestert – érintettség miatt - a szavazásból kizárja, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

158/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kondor Géza polgármestert 

a polgármester jutalmazásáról szóló döntés meghozatalára irányuló  döntéshozatalból 

kizárja. 

 

 

Török Péter alpolgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a polgármester 4 havi 

illetményének megfelelő összegű jutalmazásával, kézfeltartással jelezze.  

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

159/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kondor Géza polgármestert 

munkájának elismeréseként 4 havi illetményének megfelelő összegű jutalomban 

részesíti.  

 

 

17. Az „EGÉSZSÉGÜNKÉRT” Közalapítvány alapító okiratának elfogadása  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Ezt már egyszer tárgyalták, megnevezésre került az új vezetőség, 

illetve az alapító okirat elkészült, reméli, hogy már végleges formában. Ezt kell képviselő-

testületi döntéssel megerősíteni. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Igen, magát az alapító okiratot, ami a jogszabályi változásoknak 

került megfelelővé tételre.  
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Kondor Géza polgármester: Ezt a bizottságok nem tárgyalták, mert lapzárta után érkezett. 

Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel? Tulajdonképpen csak törvényességi megfelelésről szól.  

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazásra bocsátaná, aki az „EGÉSZSÉGÜNKÉRT” 

Közalapítvány alapító okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

160/2016. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 

„EGÉSZSÉGÜNKÉRT” Közalapítvány változásokkal egységes szerkezetbe foglalt  

alapító okiratát elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Kondor Géza polgármester: Az ülés nyilvános részének a végére értek, mielőtt megkérdezi a 

képviselő urakat, hogy van-e valakinek kérdése, bejelenteni valója, neki lenne annyi, hogy 

felhívja a kedves lakosság figyelmét, hogy közeledik a IX. Mindenki Karácsonya, 2016. 

december 17-én, most szombaton, a Halász utcában, a szokásos Mindenki Karácsonyfájánál, 

délelőtt a kicsiket várják, 9,30 és 11,30 óra között, a szokásos kézműves játszóház 

foglalkozásra, délután pedig 15,30 órától az ünnepségre, és az ottani együtt ünnepléses kicsit 

lazább műsorral várnák a kedves lakosságot. Jövő héten a Nyugdíjasok Karácsonyát tartják az 

iskolában, szerdai napon, és természetesen a Mindenki Szilveszterére pedig december 31-ére, 

a késő éjszakai órákban, de mindenképpen éjfél előtt, a szokásos módon mindenkit várnak 

nagy-nagy szeretettel a Halász utcában, a Tóparti Galériában.  

Kérdezi a képviselő urakat, hogy valakinek van-e még bejelenteni valója, kérdése, amennyiben 

nincs, akikkel nem találkozik, azoknak áldott, békés karácsonyt kíván, és boldog új évet.  

A testület a két napirenddel zárt ülés keretében folytatja munkáját. Az ülést 17,24 órakor 

bezárta. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Dr. Szabó Tímea 

polgármester        jegyző 

 

 

 


