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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 29-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 (7 fő) 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos, Horváth 

József r.őrnagy, Sztrik Ákos r. főhadnagy. 

 

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

képviselő urakat, jegyző asszonyt, munkatársakat.   

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. Kéri, hogy 6. napirendi pontként vegyék fel „IKSZT-ben lévő 

szálláshelyek bérbeadása”. Bizottsági ülésen nem tárgyalták, de a Vízimentők az idén is bérelni 

szeretnék az IKSZT tetőterében lévő szálláshelyeket, most érkezett meg a hivatalos 

megrendelőjük, tavalyi feltételekkel kérik, ezért kéri, hogy a képviselő-testület ezt a napirendi 

pontot is fogadja el. A strandi területek bérbeadása napirendi pontnál változás történt a 

bizottsági ülés óta.  

 

1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Anyakönyvi rendelet újraalkotása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Megállapodás kötése a Bodonyi köz telekhatár rendezése tárgyában (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. Strandi területek bérbeadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Pályázatokon való részvételhez nyilatkozatok („Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú” 

(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17), az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 

tárgyú (TOP-4.1.1-16) ) (tárgyalja: GTTB, OSZKB) (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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6. IKSZT-ben lévő szálláshelyek bérbeadása (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület használat iránti kérelmek elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Önkormányzati elismerések adományozása  

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. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Anyakönyvi rendelet újraalkotása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Megállapodás kötése a Bodonyi köz telekhatár rendezése tárgyában (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. Strandi területek bérbeadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Pályázatokon való részvételhez nyilatkozatok („Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú” 

(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17), az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 

tárgyú (TOP-4.1.1-16) ) (tárgyalja: GTTB, OSZKB) (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

6. IKSZT-ben lévő szálláshelyek bérbeadása (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 



3 
 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület használat iránti kérelmek elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Önkormányzati elismerések adományozása  

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.) 

 

Kondor Géza polgármester: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban nincs 

kiegészíteni valója.  

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

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: 2 szociális kérelem érkezett 

be. A bizottság 2 fő részére 50.000-50.000 Ft települési támogatást állapított meg.  

 

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

kérdése, észrevétele a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 

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: 

 

61/2017. (V.29.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
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1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ezt a napirendi pontot a bizottságok nem tárgyalták. Az anyagot 

megkapták, nagyon terjedelmes, és kielégítő anyag. Horváth József rendőr őrnagynak átadja a 

szót, és kéri, hogy szóljon a lakossághoz, nyugtassa meg őket.  

 

Horváth József rendőr őrnagy: Köszönti a jelenlévőket. A beszámoló elég részletesen 

készült, elég sok adatot tartalmaz. Azonban pár gondolattal szeretné kiegészíteni. A 2016-os év 

a tapolcai rendőrkapitányság életében elég nehéz, kihívásokkal teli év volt. Év elejétől az év 

végéig elég sok nehézséggel kellett szembe nézniük, amelyeket a közrendvédelmi ág és a többi 

szolgálati ágnak közösen kellett megoldania. Ez a nehézség érintette a település életét is. Úgy 

gondolja, az első, és legfontosabb dolog, amelyet el kell, hogy mondjon, az az, hogy a migrációs 

helyzet, ami érinti hazánkat, Magyarországot, olyan formában érinti a tapolcai 

rendőrkapitányságot is, hogy részt vállalnak a határőrizeti feladatokban. Időszakonként 

bizonyos létszámmal részt vesznek a lenti feladatok végrehajtásában. Ezeken a feladatokon 

kívül helyben, és itt, Révfülöpön is, és a kapitányság összes településén is, törekedtek arra, hogy 

közbiztonsági deficit ne keletkezzen. Úgy gondolja, hogy ez meg is történt. Az egyéb 

szakterületek bevonásával egy jól sikerült évet tudhatnak maguk mögött. Azonban a tavalyi év 

nehézségei közé tartozik az is, hogy a tavalyi évben egy olyan egyedi esettel kellett szembe 

nézniük, ami azt jelentette, hogy három sorozatelkövető érkezett a tapolcai rendőrkapitányság 

illetékességi területére. Ebből kettő olyan volt, aki korábbi évtizedek tapasztalatai alapján elérte 

akár Révfülöpöt, és a Káli-medencét is. Itt egy tartalmasabb, elemző munkának köszönhetően 

sikerült mindkét elkövetőt elfogniuk. Így még a területhatárok átlépését követően, 5 km-es 

körben sikerült megszüntetniük az ő tevékenységüket. Ez egy nagyon komoly eredmény, mert 

több száz nagyságrendben követtek el bűncselekményeket, amelyeket úgy gondolja, hogy meg 

tudnak akadályozni, és nem tudták továbbfolytatni ebben a térségben ezt a fajta 

tevékenységüket. Ez egy komoly kihívás volt az elvezénylések, és az egyéb feladat 

végrehajtások mellett. A harmadik sorozatelkövető Balatonederics térségében tartózkodott, őt 

ott elfogták, őt is bíróság kezei közé adták, és előzetes letartóztatásba helyezték.  

Ezt követően mondhatja, hogy a következő időszak az idegenforgalmi szezonra való felkészülés 

volt a napi feladatok végrehajtása mellett. A tavalyi év volt az az év, amikor valójában olyan 

jellegű erőket nem kaptak, amelyeket az előző évben szoktak. Így saját maguk oldották meg a 

megerősítéseket, jelentős többletszolgálat teljesítések árán.  

A bűncselekményi számszaki adatok, és a szabálysértési adatok mutatják, hogy közbiztonsági 

deficit nem keletkezett. Köszönhető ez, úgy gondolja, a településen kialakított 

kamerarendszernek, a polgárőrség és a rendőrség együttműködésének, és ebbe bekapcsolódik 

az önkormányzat és a rendőrség közötti információ áramlás is, mert ez is nagymértékben segíti 

a munkájukat. Ez a tevékenység azt eredményezte, hogy a tavalyi évben, igaz, hogy növekedett 

a bűncselekményeknek a számszaki adata, de amely bűncselekményi kategória emelkedett, az 

a kapitányság egész illetékességi területén jellemző volt. Itt a közlekedési bűncselekményekre 

szeretne utalni. Közlekedési bűncselekmények 4-ről 13-ra emelkedett a szám. Ez egy komoly 

probléma a kapitányság életében, hogy az ittas járművezetéseket hogyan tudnák csökkenteni. 

A szűrőtevékenység végrehajtása minden alkalommal megtörténik. Azonban úgy gondolja, és 

az országos, a megyei vezetés is úgy gondolja, hogy ez egy fajta szankciórendszert is von maga 

után, s a megelőzés terén az idei évben szeretnének előbbre lépni. Szeretnék, ha több esetben 

találkoznának bírósági ítélettel, amely rávilágít arra, milyen ítéleteket, szankciókat von maga 

után, megéri-e az ittas vezetés annak, aki úgy gondolja, iszik egyet, és közlekedik. Talán ennek 

lenne eredménye. Ez egy fokozottan veszélyes üzem a gépjárművel való közlekedés, és itt nem 

engedhető meg az, hogy valaki hibázzon.  Aki alkoholt fogyaszt, azt gondolja, még jobbak 
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lettek az érzékszervei, orvosi szempontból kimutatható, hogy nem jobbak lettek, hanem 

rosszabbak, csak bátrabbak és vakmerőbbek lettek. Ezért ebben a bűncselekményi kategóriában 

szeretnének előrelépést produkálni, ami azt jelenti, hogy csökkenteni szeretnék a 

bűncselekmények számát. Nem úgy, hogy nem fogják szűrni ezt a fajta bűncselekményt, hanem 

megpróbálják eljuttatni az üzenetüket a célközönség felé, és reméli, hogy ez sikerrel fog járni, 

és arról tud majd beszámolni, hogy ez a bűncselekmény kategória csökkent az előző évhez 

képest. A többi bűncselekményi kategóriánál a testi sértések száma emelkedett 2 db-bal, 

azonban az összes többi bűncselekménynél mondhatja azt, hogy csökkenő tendencia mutatható 

ki. Összességében azt mondhatja, hogy egy nagyon szép bűncselekményi statisztika rajzolódott 

ki a tavalyi és a tavaly előtti évben is. Szeretné, ha ezt a bűncselekményi számszaki adatot meg 

tudnák tartani, de a céljuk az, hogy egy jó együttműködéssel ezeken a bűncselekményi 

számszaki adaton még csökkentsenek. Az elkövetkezendő időszakban szükséges az, hogy 

ugyanúgy tervezzenek, és itt állnak az idegenforgalmi szezon küszöbén, megúszva egy 

sorozatbetörői hullámot még ebben az évben, így az idegenforgalmi szezonra való 

felkészülésük hasonló módon kell, hogy történjen, mint tavaly, mert az idei évben is a 

kapitányság állománya fogja biztosítani az idegenforgalmi szezonban lezajló rendezvényeket, 

közbiztonság fenntartását, és minden ezzel kapcsolatos feladatot, így senki ne lepődjön meg 

azon, ha esetlegesen nem ismerős rendőrökkel fog találkozni, hanem akár a bűnügyi 

szakszolgálat, akár a vizsgálati osztály, akár az idegenrendészeti osztály állomány gyakorló 

öltözetben teljesít közterületen szolgálatot. Szükséges a célirányos szolgálatszervezés, a jól 

látható rendőri jelenlét, és mindemellett az, hogy akkor legyenek jelen, és ott, ahol szükséges, 

ne pedig pazarolják az erejüket, és az eszközöket. Ezek a célkitűzéseik a 2017-es nyarára. 

A felkészülések részükről már megkezdődtek. Polgárőrséggel is folytak egyeztetések, 

pontosítások, amelyek folyamatosak a nyár során végig. Úgy gondolja, hogy felkészültek 

lesznek.  

Egy nagyon nagy feladat lesz a nyár során, ami Balatonfüredet érinti, de ettől függetlenül részt 

vállalnak benne, FINA Világbajnokság kerül megrendezésre júliusban, és azért ez nem egy 

megyei, hanem országos volumenű rendezvény, ezért részt vállalnak annak a biztosításában is. 

Ennek a tervezését, szervezését, végrehajtották, itt is tudják garantálni, hogy közbiztonsági 

deficit nem fog keletkezni, mert a tervezésnél figyelembe vettek minden lehetőséget, és túlóra 

elrendeléseket. Átcsoportosítással a közterületi jelenlétet biztosítani fogják.  

A közlekedési helyzetre még pár mondattal visszatérne. Ami talán kiemelt, és úgy gondolja, 

mindig is problémát jelent, az a 71-es számú főútnak a forgalma bizonyos időszakonként. A 

nyári idegenforgalmi szezonban megpróbálkoznak egy más fajta méréssel, és egy másfajta 

ellenőrzési módszerrel, ami egymást követő bizonyos útszakasz után, és talán ezzel egy kicsit 

elbizonytalanítják az ide érkező, gyorsabban haladó gépjárműveket. Talán ez az egy útszakasz, 

amelyet közlekedésbiztonsági szempontból úgymond veszélyesnek ítél meg. Főleg úgy, hogy 

ha valaki oda parkol be, és onnan hajt ki, az azért egy élménydúsabb be- és ki parkolás egy 

nyári hétvégi időszakban, amikor vagy mennek haza a le látogatók, vagy éppenséggel jönnek 

le. Ez lenne talán, úgy gondolja, a legfontosabb terület most, amelyet erősíteni kellene a 

közlekedési bűncselekmények csökkentése mellett.  

A kiegészítését itt befejezné, köszöni a figyelmet, ha bárkinek kérdése van hozzá, szívesen 

válaszol, ha tud, ha nem akkor később fog válaszolni. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az őrnagy úr kiegészítését. Kéri, akinek kérdése van, 

tegye meg.  

Annyit bevezetésül elmondana a részükről, ezek az egy számból álló statisztikai adatok, 

tulajdonképpen az év felénél tartanak, az év végi eredményeket nyilván nem ismerik, ez azt 

jelenti, hogy gyakorlatilag nulláról beszélnek.  
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Az elmúlt hónapban tartott lakossági fórumon két, általa nem ismert részt vevő olyan 

problémákat vázolt, amiről ő nem hallott. Kiderült, hogy egy szomszédos járási területről 

érkeztek. Meg tudták őket nyugtatni, ha ilyen problémájuk van, akkor nyugodtan költözzenek 

ide, mert itt nem léteznek ezek a problémák, de egy kicsit verte őket a víz, hogy ők vannak 

rossz helyen, vagy mi történt itt, amire nem figyeltek oda. Az ott részt vevők is maximálisan 

elismerték ezeket az eredményeket, amelyeket kisebb körben megejtettek, és elmondhatják azt, 

Révfülöp az idegenforgalom ellenére a béke szigete próbál lenni. A járási fórumon meg is 

erősítették oda-vissza alapon, kell az önkormányzat és a rendőrség közötti kommunikáció. Az 

egy nagyon nagy előny, ha nekik a 112-ön kellene ügyeket intézni, és nem lenne ilyen 

személyes kapcsolat körzeti megbízott, őrsparancsnok, egyéb terepen dolgozó kollégák, illetve 

a felső vezetés között, akkor ezek az eredmények biztos, hogy nem lennének ilyen 

alapértelmezettek.  

Tisztelt Képviselő Urak! Kéri, ha valakinek kérdése, véleménye van, tegye fel.  

 

Miklós Tamás képviselő: Lenne néhány kérdése. Az egyik az, hogy hány fő lát el szolgálatot 

a tomaji rendőrőrs állományában? A révfülöpi körzeti megbízotthoz hány település tartozik? 

Mennyi szolgálati nap volt az, amely a határőrizethez elvonást, személyeket érintett? 

Amennyiben megadható, természetesen. Mennyivel csökkentette a rendőri jelenlétet ez az 

elvonás?  

 

Horváth József rendőr őrnagy: Nem csökkentette a jelenlétet, mint elmondta, közbiztonsági 

deficit nem keletkezhetett, mert más állománycsoportból akár a bűnügyi osztály, akár a 

vizsgálati osztály, akár igazgatásrendészettől átcsoportosításra kerültek a saját beosztottjai 

mellé a másik szakterület beosztottjai.  

A szolgálati napokra nem adna választ, mert nem gondolná, hogy publikus lehetne ebben a 

pillanatban. 

Bódis István körzeti megbízotthoz Révfülöp tartozik. Az az egy hátránya Bódis úrnak jelen 

pillanatban, vagyis a beosztásának, hogy a határszolgálatban a kutyás rendőröknek is részt kell 

vállalniuk, de amikor ő nincs, akkor a szomszédos körzeti megbízottnak kell ellátnia a körzeti 

megbízotti feladatokat, helyettesítésről gondoskodnak minden egyes esetben. Varga Ferenc, aki 

ezt ellátja. Badacsonytomaj rendőrőrs állományába 15 fő teljesít szolgálatot jelen pillanatban, 

de az erő- és eszközgazdálkodásnál az osztály életében nem az számít, hogy az alosztályon 

hányan teljesítenek szolgálatot, hanem milyen feladatokat kell végrehajtani. Ez azt jelenti, ha 

olyan feladat van, akkor a badacsonytomaji rendőrőrs állománya akár lehet 30 fős is, ha olyan 

feladat van, amely nem kívánja meg a 30 főt, akkor normál működésben is működhet. Ugyanígy 

van ez a közrendvédelmi alosztály állománya, ugyanígy van a sümegi rendőrőrs állománya 

tekintetében. Mindig a napi feladatok elemző, értékelő munka hozza azt, hogy hány főnek kell 

az adott térségben szolgálatot teljesíteni, feladatot ellátnia. Ha szükséges bűnügyről, 

vizsgálatról, vagy egyéb szakterületről átcsoportosítások történnek.  

 

Miklós Tamás képviselő: Kíváncsi volt rá, mert 2-3 évvel ezelőtt szó volt arról, hogy 

emelkedni fog a létszám, illetve nincs betöltve minden létszám, gyakorlatilag változatlan 

maradt, illetve kevesebb lett, mert úgy emlékszik, hogy 17 fő volt régebben. Nem emelkedett 

az őrs létszáma, hanem a munkabeosztásokkal, illetve vezénylésekkel oldották meg. Bírják a 

rendőrök? Megemelkedett a teljesítményük? 

 

Horváth József rendőr őrnagy: Igen, bírják.  

Török Péter alpolgármester: A beszámoló 1. pontjában részletezve van néhány 

bűncselekmény, ami a táblázatban, mint statisztikai összesítés szerepel. Azt szeretné 

megkérdezni, leszámítva az ittas vezetést, személy elleni, közrend elleni, vagyon elleni 
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bűncselekmények, ezek milyen mértékben érintik a helyi lakosokat? Elkövetők, vagy más is 

társul? Ha igen, akkor a mennyire függhet össze a szociális helyzettel, vagy egyéb más 

olyannal, ami a testület számára információ lehet. Kábítószertől, okirattal visszaélés, sikkasztás, 

elég színes a paletta. Nyilvánvaló ezek olyan jellegű dolgok, amelyek személyhez nem 

köthetők, de egy általános információ, kérdés elhangozhat.  

 

Horváth József rendőr őrnagy: Személy elleni bűncselekményeknél a zaklatást úgy képzeljék 

el, valaki hívogatja a volt feleségét, és ő magánindítványban kéri az illető megbüntetését, ez 

zaklatás elleni eljárás. A zaklatás, a testi sértés, a gyermekelhelyezés ezek mind helyi 

problémák. Van olyan, aki több ügyet is generált, egy személyhez több ügy kapcsolódik.  

Van olyan része ezeknek a cselekményeknek, amelyek szociális helyzettel is összefüggésbe 

hozható, de az ő véleménye az, hogy a garázdaság nem függ a szociális helyzettől, az okirattal 

való visszaélés sem (lopásról beszélnek, amikor elloptak okmányokat). A visszaélés 

kábítószerrel egy fogyasztó volt, aki kábítószert fogyasztott, és a drogtesztje pozitív lett. Nem 

tudná azt mondani, hogy ő azért garázdálkodik, mert nincs sok pénze. Úgy gondolja, hogy ez 

neveltetés kérdése, az összes bűncselekmény. Neveltetés, a jogszabály betartása, ettől függ az, 

hogy megvalósul, vagy nem. A fejekben van a baj bizonyos esetekben. Aki ezt nem gondolja 

át komolyan, akár a zaklatásról, könnyű testi sértésről beszél, garázdaságról, mind olyan 

dolgok, amelyekben ha ő úgy dönt, nem rúgja fel a kukát, ha úgy dönt, nem szipokálja a 

kábítószert, ha úgy dönt, az asszonyt nem hajtja, miután elzavarta már. 

 

Török Péter alpolgármester: A kérdése arra irányult csak, hogy a testületnek több más 

területen is van feladata, és az ilyen beszámoló a bajnak a végét mutatja. A beszámolók 

összefüggésben állíthatók esetleg más munkaterülettel, ami a képviselő-testület felelősség 

körébe tartozik.  

 

Horváth József rendőr őrnagy: A rendőrségnek meg kell vizsgálnia azt, hogy értesítenie kell-

e esetleg a családsegítő szolgálatot, amennyiben kell, akkor tájékoztatják. Ha gyermek van 

jelen, akkor gyermekjóléti szolgálatot kell. A tájékoztatásokat minden esetben megküldik az 

illetékes hatóságoknak, hogy akár védelembe vételre tudjanak intézkedni, vagy éppenséggel a 

családsegítő szolgálat fel tudja venni az adott családdal a kapcsolatot. Ezek az intézkedések 

részükről megtörténnek. Az együttműködés ott is jó, a kapocs összeér. Az más kérdés, hogy 

maga az alany be kíván-e illeszkedni ebbe a folyamatba, vagy részt kíván-e venni, hogy a 

javulás útjára lépjen. Olyan csekély a szám, hogy nem tartja aggasztónak.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e még valakinek kérdése, észrevétele, véleménye?  

 

Miklós Tamás képviselő: A véleményét szeretné elmondani egyrészt azzal kapcsolatban, hogy 

az se jó, ha túl sok rendőr van, az se jó, ha nem látnak rendőrt a településen. Gratulál, hogy egy 

ilyen nehéz, kihívásos esztendőben sikerült megoldani, hogy a településen nincsenek 

problémák, meg tudták oldani a jelenlétet az elvonások, illetve a határ menti szolgálatok 

ellenére is a település őrzését. Egyet szeretne kérni, mint képviselő. Többen juttatták el hozzá, 

és szóltak, hogy illegális szemét, és építési hulladék lerakása kitisztított területekre, út mentén 

többször helyeznek el, öntenek le. Ebben, ha tudnának nagyobb odafigyelést folytatni. Többek 

között a 71-es és a Káli út közötti átvezető úton is, az eldugottabb részeken. Több lakossági 

megkeresés érkezett hozzá, hogy ez gond. 

Emellett kíván további jó munkát.  
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Kondor Géza polgármester: Kíván még valaki hozzászólni? Ha nem, mindnyájuk nevében 

megköszöni a Rendőrség munkáját. Kívánja, hogy a nehéz körülmények ellenére legalább így 

tudjanak rájuk vigyázni a következő turisztikai szezonban is, ahogy eddig tették.  

Ha kedvük van, tartsanak velük az ülés hátralévő részében, amennyiben nincs, megköszöni a 

részvételüket.  

Szavazásra bocsátja, aki közrendvédelmi beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

62/2017. (V.29.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közrendvédelmi 

beszámolót elfogadja. 

 

 

Horváth József rendőr őrnagy, Sztrik Ákos főhadnagy az ülésről 16,28 órakor távozik. 

 

 

2. Anyakönyvi rendelet újraalkotása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  (írásbeli előterjesztés) 

 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta. Mielőtt 

megkérdezné a bizottsági elnököket, jegyző asszonyt kéri meg, hogy tájékoztassa a testületet, 

miért van szükség a rendelet újraalkotására. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Elsősorban azért terjesztették be ezt a rendelet-tervezetet, mert a 

magasabb szintű jogszabályok megváltoztak, és az ezekkel való harmonizálásról, 

összehangolásról lenne szó gyakorlatilag ennek a rendeletnek az elfogadásával. A benne foglalt 

szabályokat igyekeztek úgy összeállítani, hogy az megfeleljen a jelenleg hatályban lévő 

ugyanilyen tárgyú rendeletnek. Egy kisebb eltérés lenne. Ez a rendelet szól egyrészt arról, hogy 

a hivatali helyiségen kívül, és munkaidőn túl történő házasságkötések esetén a házasulni 

szándékozóknak milyen összeget, díjat kell fizetniük. Másrészt pedig, hogy ilyen esetekben az 

anyakönyvvezetők milyen díjazásban részesülnek. A révfülöpi rendeletben, abban az esetben, 

ha hivatali munkaidőben történik a házasságkötés, de hivatali helyiségen kívül, nem szerepel 

díjazás az anyakönyvvezető számára, itt hasonlóan a közös hivatalt alkotó többi településen 

alkalmazott díjazáshoz egy nettó 5.000 Ft-os díjazást építettek be a tervezetbe, ennek a bevételi 

oldala is szerepel viszont a rendeletben, ami eddig is megvolt, ilyen esetben kell a 

házasulandóknak díjat fizetni.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Szociális Bizottságnak adná át a szót 

először.  
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Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: Az Oktatási Bizottság 3 igennel, egyhangúlag 

javasolja a testületnek elfogadásra.   

 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A Gazdasági Bizottság 4 igennel, elfogadásra 

javasolja a testületnek.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Megkérdezi, hogy a 

napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele a képviselő uraknak? 

 

Miklós Tamás képviselő: Tüzetesebben átnézte a rendeletet. Ha egy ifjú pár szombaton 

délután egy meg nem nevezett pincénél tart esküvőt, az 40.000 Ft.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Hivatali munkaidőn kívül, és helyiségen kívül, igen, 40.000 Ft.  

 

Miklós Tamás képviselő: Ha pénteken délután 4 órakor a hivatali helyiségben, akkor az 15.000 

Ft. Ha ezt 10 órakor teszi meg, akkor az nem kerül semmibe. Nem túl nagy különbségek a 

40.000 Ft és a 0 Ft között? Ezt arányosnak, így látja a hivatal?  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Ezt most tartalmilag átvették az előző rendeletből, nem mentek bele, 

hogy a díjakat módosítják, de lehet egyébként módosítani.  

 

Kondor Géza polgármester: Ahogy jegyző asszony jelezte, ez a minimális tétel volt, amiben 

egységesek az egész közös hivatal területén. A tarifaváltozásokkal lehetett volna foglalkozni a 

bizottsági ülésen. Az, hogy a rendszer egységesen működik, könnyebben kezelhető, van 

mérlegelési lehetősége az érintetteknek, hogy anyagi megfontolásból a házasságkötési 

ceremónián spóroljanak, vagy pedig az azt követő nem kis költségeken. Azt gondolja, hogy az 

árak teljesen korrektek. A változtatás az elmúlt évhez képest ez a minimális volt, amit jegyző 

asszony kiemelt.  

 

Miklós Tamás képviselő: Ha a helyieket próbálják támogatni, akkor a 40.000 Ft magas 

költség.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Ha legalább az egyik fél helyi lakos, akkor nem kell fizetni díjat.  

 

Kondor Géza polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki az anyakönyvi 

rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

megalkotja a 

 

12/2017. (VI.06.) önkormányzati rendeletet 

 

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, 

valamint az azokért fizetendő  díjak  mértékéről. 
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3. Megállapodás kötése a Bodonyi köz telekhatár rendezése tárgyában (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Több éve  

húzódik ez a dolog. Az ottani ingatlantulajdonosok javasolták, hogy önkormányzati út 

formájában valósuljon meg. Korábbiakban úgy döntöttek, amennyiben saját költségen elvégzik 

a szükséges tervezéseket, akkor nem zárkóznak el előle. Ez az ügymenet olyan szinten utolérte 

magát, hogy most a döntést meg tudják hozni. 

Először a Gazdasági Bizottság elnökét kérdezné, milyen döntést hoztak.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A Gazdasági Bizottság 4 igennel, egyhangúlag 

javasolja a megállapodás kötését.   

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: Az Oktatási Bizottság 3 igennel, egyhangúlag 

javasolja a testületnek elfogadásra.   

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Megkérdezi, hogy a 

napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele a képviselő uraknak? 

Szavazásra bocsátja, aki megállapodás megkötését elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

63/2017. (V.29.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Révfülöp 866. hrsz-ú ingatlan érintő telekalakításról és ajándékozásról szóló 

megállapodás tervezetet megismerte, elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az 

aláírására.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2017. június 30.  

 

 

 

4. Strandi területek bérbeadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) (írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

 

Kondor Géza polgármester: Itt annyit jelezne még, hogy az előző ülésen hoztak döntést arról, 

hogy a Gasztrogrand Bt. részére a Szigeti Strand pénztára melletti 5 m2 üzlethelyiséget bérbe 
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adnak. A mai napon kérték, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá, hogy módosítsák a 

szerződés megkötését Hodoniczki Mónika nevére. Ezt az egy részt a bizottságok nem 

tárgyalták, nem voltak ennek az információnak a birtokában. A napirend arról szól, hogy 

minden évben a strandbüfékhez tartozó kötelező területet testületi ülés keretében meg kell, hogy 

határozzák. A későbbiekben ezt össze kell majd vonniuk az üzlethelyiségekkel automatikusan 

bérlendő dologként, de ez még 3 évig ebben a formában fog zajlani.  

A bizottságok is úgy látták, hogy ezt így csomagban fogadják el, nem kell az összes 

strandbüfésen végig menni.  

Először a Gazdasági Bizottság elnökét kérdezné, milyen döntést hoztak.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

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

foglalkozott a kérdéssel. 4 igennel, egyhangúlag javasolja a strandi területek bérbeadásának 

elfogadását.  

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: Az Oktatási Bizottság 3 igennel, egyhangúlag 

javasolja a testületnek elfogadásra.   

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Megkérdezi, hogy a 

napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele a képviselő uraknak? 

 

Miklós Tamás képviselő: Az 5 m2-t ki veszi ki, és hány forintért? Ezt a határozatban rögzíteni 

kell. 

 

Kondor Géza polgármester: A múltkori döntéshez képest az üzemeltető neve, adatai változtak 

Gasztrogrand Bt-ról Hodoniczki Mónika egyéni vállalkozóra. Az összeg változatlan. Müller 

Márton főtanácsos meg tudja mondani. 

 

Müller Márton főtanácsos: 45/2017. (IV.24.) Kt. határozatban meghatározott díj: 150.000 Ft 

+ áfa + rezsi költség volt, amit a testület elfogadott. 2. pontjában szerepel, hogy 10 m2 nagyságú 

területet előkertként kell bérelni.  

 

Miklós Tamás képviselő: Ez régen volt, most mit vesz ki? Közterületről beszélnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Nem közterületről beszélnek, közterületről csak zárt ülés 

keretében beszélhetnek. Jelenleg strand büfé helyiségről beszélnek, ami a nyílt ülés napirendjét 

tartalmazza. 

 

Miklós Tamás képviselő: 4. napirendi pont határozati javaslatában szerepel: …..”egyetért 

azzal, hogy a Császtai és Szigeti strandokon az üzletek előtti területek bérbeadásra kerüljenek 

az alábbiak szerint:”. A határozat 6. pontjában szerepelne Hodoniczki Mónika.  

 

Kondor Géza polgármester: Így van, és a zárt ülés keretében fogják tárgyalni a közterület 

használat módosítását.  

 

(Miklós Tamás képviselő belebeszél Kondor Géza polgármester beszédébe.) 
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Kondor Géza polgármester: Szeretnének egyszerre beszélgetni? Vagy amikor megadja a szót, 

akkor válaszoljon?  

 

Miklós Tamás képviselő: Csak egyszer kell ismertetni érthetően.  

  

Kondor Géza polgármester: Melyik része nem világos képviselő úr? Van-e még, akinek nem 

érthető, vagy esetleg csak Miklós Tamás képviselőtársának?  

 

Miklós Tamás képviselő: Bubu, mondja meg, hogy hatodikként kinek adják ki? 

 

Kondor Géza polgármester: Javasolja, hogy képviselő-testületi ülésen nem Bubu, hanem 

Slemmer képviselő úr, Miklós Tamás képviselő úr, illetve van családnevük, figyeljenek a 

protokollra, a lakosságot is tiszteljék meg.  

A múltkori testületi ülésen, amelyen mindnyájan részt vettek, ugyanaz a vállalkozó nem a Bt. 

nevében, hanem élettársa nevében kéri, mint egyéni vállalkozó szeretné ugyanazokkal a 

feltételekkel ezt a szerződést módosítani. Semmi, a négyzetmétereken, árakon semmi nem 

változik. Azért, hogy tisztázzák ezt még egyszer, a múltkor már tisztázták, a bérlő neve változik, 

az összegek, négyzetméterek pedig maradnak. Kéri, hogy Müller Márton főtanácsos ezt tegye 

egyértelművé.  

 

Müller Márton főtanácsos: az áprilisi döntés szerint a Gasztrogrand Bt. 150.000 Ft + áfa + 

rezsi költségen bérli a Szigeti Strandi 5 m2-es helyiséget.  

 

Miklós Tamás képviselő: 5 m2-es? 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: De az csak az üzlethelyiség.  

 

Müller Márton főtanácsos: Az üzlethelyiséggel együtt jár, hogy neki 10 m2-t fizetni kell 

területbérletet. Itt csak a bérlő neve változik az élettárs nevére, az ő nevére kerülne a 

megállapodás megkötése.  

 

Miklós Tamás képviselő: Nála rossz papír van? Mert nála vendéglátó ipari előkert szerepel. 

Itt nincs is ilyen Bt., amit említettek.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Jó papír van nála. Utólag érkezett a kérelem.  

 

Kondor Géza polgármester: A múltkori testületi ülésen, amikor magáról az üzlethelyiségről 

döntöttek, akkor erről a 10 m2-ről, nem is egy rövid vita keretében, meghatározták, hogy a 

vattacukorhoz lehet, hogy túlzott a  10 m2.  

 

Miklós Tamás képviselő: Így van, ő is megszavazta. A kérdése, hogy akkor a határozati 

javaslatban hogyan véglegesítik?   

 

Kondor Géza polgármester: Az övéről már döntöttek a múltkori ülésen csak Gasztrogrand 

Bt. néven, és akkor ugyanazzal a feltétellel módosítják a bérlő személyét.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Annyit hadd fűzzön hozzá, hogy ez nem egy 6. pont lesz, hanem 

inkább azt mondaná, hogy a határozati javaslatnak az a része, ami előterjesztésként szerepel, az 

egy I. pont, mert az kizárólag területekről szól, II. pont szólna arról, hogy a 45/2017. (IV.24.) 
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Kt. határozatot a vonatkozásban módosítja a Képviselő-testület, hogy a bérlő személye 

Hodoniczki Mónika egyéni vállalkozó. Így nézne ki a határozat.  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a strandi területek bérbeadását, a 

45/2017. (IV.24.) Kt. határozat módosítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

64/2017. (V.29.) Kt. határozat 

 

I. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Császtai és Szigeti strandokon az üzletek előtti területek bérbeadásra kerüljenek az 

alábbiak szerint: 

 

1. Bakos Zsolt (3200 Gyöngyös Solymos u. 1. adószáma: 47951217-1-30) kérelme 

alapján a Szigeti strandon (1257 hrsz.) lévő önkormányzati tulajdonú területen a 3-as 

számú üzlet előtt, 20 m2 nagyságú terület bérlete vendéglátó ipari előkert céljából, 2017. 

június 1.- 2017. augusztus 31.-ig. A terület bérleti díja: 72.000 Ft + Áfa. 

2. Szilasi László (8300 Tapolca Kazinczy tér 5. adószáma: 65374078-2-39) 

kérelme alapján a Szigeti strandon (1257 hrsz.) lévő önkormányzati tulajdonú területen 

az 5-7. számú üzlet előtt, 3 x 15 m2 összesen 45 m2 nagyságú terület bérlete vendéglátó 

ipari előkert céljából, 2017. június 1.- 2017. augusztus 31.-ig. A terület bérleti díja 

162.000 Ft + Áfa. 

3. Sibak András (8300 Tapolca Honvéd u. 7. adószáma 67585580-1-39) kérelme 

alapján a Szigeti strandon (1257 hrsz.) lévő önkormányzati tulajdonú területen 1-es 

számú üzlet előtt 15 m2 nagyságú terület bérlete vendéglátó ipari előkert céljából, 2017. 

június 1.- 2017. augusztus 31.-ig. A terület bérleti díja: 54.000 Ft + Áfa. 

4. RÉVCO Bt. (ügyvezető: Tátrai Csaba 8253 Révfülöp Halász u.8. adószáma: 

21923786-2-19) kérelme alapján a Császtai strandon (8/3 hrsz.) lévő önkormányzati 

tulajdonú területen a V2, K2 számú üzletek előtt, 60 m2 nagyságú terület bérlete 2017. 

június 1.- 2017. augusztus 31. között. A terület bérleti díja: 216.000 Ft + Áfa. 

5. Michael & Jung Kft. (ügyvezető: Mihályi Tamás 1119 Budapest Zámori u.8.; 

adószáma: 23812417-2-43) kérelme alapján a Császtai strandon (8/3 hrsz.) levő K1 

számú üzlet előtt lévő 20 m2 nagyságú terület bérlete 2017. június 1.- 2017. augusztus 

31. között. a terület bérleti díja: 72.000 Ft + Áfa. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések megkötésére. 

 

II. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 45/2017. 

(IV.24.) Kt. határozatát a tekintetben, hogy a Szigeti Strand 4. számú helyiség bérlőjéül 

Hodoniczki Mónika egyéni vállalkozót (7634 Pécs, Középdeindol 31/1) jelöli ki.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. június 15.  
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5. Pályázatokon való részvételhez nyilatkozatok („Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú” 

(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17), az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 

tárgyú (TOP-4.1.1-16) ) (tárgyalja: GTTB, OSZKB) (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Márciusi ülésen meghozták a döntést a pályázatokon való 

részvételről. Tekintettel arra, hogy közeleg a beadási határidő, ezért, miután 25% önerőt 

feltételez a pályázat, számszakilag is ki kell fejezni, hogy a 25% önerő mit takar, és milyen 

költségvetési kategóriából kívánják finanszírozni. A pénzüggyel történt egyeztetés során az volt 

a javaslat, hogy a konyha fejlesztése a tartalék keret terhére, a védőnői szolgálat épület 

fejlesztése a külön erre a kategóriára elkülönített felújítási összegnek a terhére valósítsák meg.  

A konyha bővítéssel kapcsolatban a bekerülési költség 18.139.270 Ft, az önerő 4.534.818 Ft, 

melyet az önkormányzat a tartalék keret terhére biztosítaná.  

A védőnői szolgálatnál a pályázat tartalmaz egy elektromos autónak a beszerzését is. A 

bekerülési költség 23.651.258  Ft, az önerő 5.912.815 Ft lenne az előzetes költségbecslések 

alapján, ezt pedig az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a 074031 Család és nővédelmi 

egészségügyi gondozás szakfeladat felújítások terhére biztosítja. 

Ezt a kérdést tárgyalta mindkét bizottság.  

Először a Gazdasági Bizottság elnökét kérdezné, milyen döntést hoztak.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A Gazdasági Bizottság 4 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra.  

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: Az Oktatási Bizottság 3 igennel, egyhangúlag 

javasolja a testületnek elfogadásra.   

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Megkérdezi, hogy a 

napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele a képviselő uraknak? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a konyha fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 

pályázat benyújtását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

65/2017. (V.29.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú” (VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17), pályázaton részt kíván venni.  

A pályázat keretén belül Révfülöp Általános Iskolában 8253 Révfülöp, Iskola u. 5. sz. 

(580 hrsz.) működő konyha felújítását kívánja megvalósítani. A tervezett beruházás 

nettó bekerülési költsége. 18.139.270 Ft, mely összegből az igényelt támogatás 

13.604.452 Ft, a 25% önerőt, 4.534.818 Ft-ot, az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésében a tartalékkeret terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
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Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: a pályázati kiírás szerint 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a védőnői szolgálat felújítása, gépkocsi 

beszerzése pályázat benyújtását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

66/2017. (V.29.) Kt. határozat 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú (TOP-4.1.1-16) pályázaton részt kíván 

venni.  

A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani: 

Révfülöp védőnői szolgálat Révfülöp Villa Filip tér 4. sz. (1102 hrsz.) épületének 

tetőszerkezet, terasz felújítása, tető hőszigetelése, akadálymentesítése, elektromos 

hálózat felújítása.  

A tervezett beruházás nettó bekerülési költsége. 23.651.258  Ft, mely összegből az 

igényelt támogatás 17.738.443 Ft, a 25 % önerőt, 5.912.815 Ft-ot, az önkormányzat a 

2017. évi költségvetésében a 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

szakfeladat felújítások terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: a pályázati kiírás szerint 

 

6. IKSZT-ben lévő szálláshelyek bérbeadása (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A mai napon érkezett meg a Vízimentők Magyarországi 

Szakszolgálat Egyesületének a kérelme, mely szerint igénybe vennék az IKSZT-ben lévő 3 db 

apartmant az eddig feltételekkel.  

 

Müller Márton főtanácsos: A tavalyi feltételek szerint 2017. június 1-jétől 2017. augusztus 

31-ig vennék bérbe, 920.000 Ft + áfa volt a bérleti díja a 3 db apartmannak, melyet három 

részletben fizetnének meg.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 

kérdése, észrevétele a képviselő uraknak? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki az IKSZT-ben lévő szálláshelyek bérbeadását 

elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 



16 
 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

67/2017. (V.29.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Révfülöp Káli u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület tetőterében lévő 3 db 

apartman 2017. június 1. - 2017. augusztus 31.-i időpontok között 920.000 Ft + áfa 

bérleti díj ellenében a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat Egyesület részére 

bérbeadásra kerüljön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérbeadással kapcsolatos 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős:    Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. június 1. 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendek végére értek. Megköszöni a részvételt. Az ülést 

16,46 órakor bezárja. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 
 

 


