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A lakosság részéről 9 fő van jelen. 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket a 2018. évi 

közmeghallgatáson. A közmeghallgatás képviselő-testületi ülésnek számít, ezért a képviselő-

testületi szabályok szerint kell néhány dologban eljárnunk. 

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

képviselő és a polgármester jelen van. A közmeghallgatást megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

 

1. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalását. 
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1. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
 
 

Kondor Géza polgármester: Néhány számot muszáj megmutatnia, csak a jobb oldali szélső 

sort nézzék (mutatja a táblázatot), általában egy önkormányzat erejét a költségvetés fő összege 

jelzi, 758 millióig mentünk el tavaly év végéig, egy 1200 fős településen ez kimondottan jó 

eredménynek számít. A pénzmaradványok azért érdekesek, mert ha azt nézzük, hogy valamit 

megcsináltunk, költekeztünk, hogy mi marad a zsebünkben, tehát ugye nem kivéreztünk. Itt 

látszik az, hogy az a 150-170 millió összegek év végén is, a beruházások befejezésére általában 

visszatermelődnek. Már csak néhány táblázattal terheljük Önöket, azt gondolja, hogy ezek 

érdekesek, a 2017. évit látják, hogy mire, mennyit költöttünk. A Káli úti járda utolsó szakaszán 

54 millió, szabadtéri színpad 41 millió. Beruházásokra 120 milliót költöttünk a tavalyi évben, 

felújításokra, ide számít a strandfelújítás is, pedig 88 milliót, tehát kb. 220 milliót tudtunk tavaly 

a településre fordítani. A termelői piac átadása a jövő héten esedékes 52 millió forintba fog 

kerülni az eddigi költségvetésből, a szabadtéri színpad 65-be, az utakra költünk ugyanúgy, mint 

eddig, nagyrésze ennek is már elkészült és a strandokra forgatunk még vissza egy-két dolgot, 

tehát gyakorlatilag a felújítások az idei évben 32 millió Ft nagyságrendűek. A saját bevételek 

alakulása, látszik az, hogy csodák nincsenek, nagyjából, hogy a közterületi bevételek nem 

változtak, ugyanaz a területek lettek bérbe adva, idegenforgalmi bevételek és a strandbevételek, 

kiegyensúlyozott és jól prognosztizálható bevételt tudunk ebből megállapítani. Amit tavaly 

közmeghallgatáson megmutatott, azokat már látták. Novemberben megcsináltattuk a Szigeti 

strand homokozását, kotrásról (mutat néhány képet) annyi látszik, hogy azóta 40-50 cm víz 

visszajött, több van, mint amennyi indokolt lenne. Igazából ezek voltak a novemberi állapotok. 

A Császtai strandot nem homokoztuk a hínárosodás elég előrehaladott állapotban volt, a 

hínárvágó megérkezett hozzánk, a Császtai strandon 80%-ban végzett is, az elmúlt napok 

nagyobb hullámai és a másodfokú viharjelzés miatt a munkát felfüggesztették. A gép a munkát 

ott folytatja, a Balaton-átúszás pályáját és a horgászok területén, a foci pályánál szintén el fogja 

végezni.  

Az utakkal kapcsolatban rendszeres és módszeres fejlesztés van folyamatban, itt látszik az, 

hogy novemberben belevágtunk a Káli út aszfaltozásába, erről annyit kell tudni, hogy a Káli út 

a Közútnak a kezelésében van, az állapota közismert volt, ezt a Közút saját erőből nem csinálta 

volna meg. Kötöttünk egy megállapodást, amennyiben mi a munkaerő részét vállaljuk ők 

beszállnak az aszfalttal, így nekünk ez 16 millió forintba kerül. Remélhetőleg több bekötés nem 

várható, csőtörés bármikor előfordulhat, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Az építés során is pont 

ott a kanyarban ez bekövetkezett, tehát a lényeg az, hogy a Káli út a legjobb minőségű út lett, 

így hogy a teherautók ki vannak tiltva és a rendőrség ezt be is fogja tartatni, remélhetőleg ez 

sokáig fog bennünket szolgálni.  

Az elmúlt hetekben pályázati forrásból 3 utcának végeztük el az aszfaltozását (mutatja a 

képeket), az Iskola utcáét, a Sellő utcáét és a Muskátli utcáét, viszonylag az egy hosszú út volt. 

Ezek elkészültek és 4 utcára nyertünk ugyanebben a program keretében pénzt, az Aranyhíd utca 

is a nyertesek közé tartozik, annak is az összege már a számlánkon van. És tekintettel arra, hogy 

novemberben a DRV-vel sikerült kicseréltetni a vízvezeték hálózatot és ezért úgy láttuk a 

tervezőkkel és a kivitelezőkkel jónak, hogy a nyáron még hagyjuk kiforrni, hogy ne egy 

megsüllyedt, ingoványos dolog keletkezzen, a tömörítés ott is egy hosszabb időre megoldja a 



helyzetet, egy dolog biztos szeptember végén az Aranyhíd utca is végre elkészül az elejétől a 

végéig. Jelenleg, nagyon jó eséllyel 3 utcára van még beadva pályázat, jelzi a fontossági 

sorrendet a jövőt illetően, akár nyerünk, akár nem. Óvoda utca, Turista utca és a Lugas köz a 

pályázaton jó eséllyel szerinte nyerni fog.  

Rátérne a piacra. Tavaly ismertette azt, hogy úgy nézett ki, hogy nyertünk a pályázaton építési 

engedéllyel rendelkeztünk tavaly a közmeghallgatás idején még a támogatási szerződések 

voltak ilyen megkötő félbe, akkor már prognosztizálni lehetett, hogy meg tudjuk valósítani 

augusztus hónapban tudtuk elkezdeni a közbeszerzésnek az előkészítését és október vége 

november elején tudtuk a munkákat elkezdeni, erre a munkára a Széchenyi terv keretében 

70.750.000 Ft nem visszatérítendő támogatást kaptunk. Itt azok a vázlatok láthatók, amiket 

tavaly Önök már láthattak (mutatja a tavalyi látványterveket) Következő képeknél már a 

novemberi alapozások, sávok, és a közmű bekötések mutatják meg az akkori tulajdonképpen 

meztelen területet. Itt látszik még, hogy azok a piros konténerek még eléggé vegyes érzelmeket 

váltottak ki. Tereprendezések, ez már majdnem az utolsó fázis, és ez, ami a mai napon készült, 

felálltak a kandeláberek, megérkeztek a térbútorok, azoknak az összeszerelése, látszik egy kör 

alakú pad, mint a hamburgeresnél, ezek itt már az árusító standok a tetejüket már fóliával is le 

lehet fedni, egyen ponyvákkal. Ez a próbaüzemben a pad, mögötte a szökőkútszerűség, ezután 

lesz megemelve, szép márványpereme van neki, pont bele passzol ennek a körnek az 

ülőgarnitúrának a közepébe és talán itt a képen is látszik, hogy erre megy tovább egy 

gyöngykavicsos sétány, szélein itt is árusítóstandok lesznek beállítva, elvileg el kellett volna 

készülnie, ha nem ez a felhőszakadásos időszakok köszöntöttek volna be. Már az árusok között 

válogatni kellett, hogy ne azonos termékekkel jöjjenek. Itt az ünnepélyes meghívó, szórólap 

formájában el fogjuk juttatni a lakosoknak. A piac átadását jövő héten, tehát holnaphoz egy 

hétre tartjuk 10 órakor. A piac 7 órakor próbaüzembe ki fog nyitni, szombati napon. Az átadás, 

szalagátvágás Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő úrral, Boglárról meghívott 

vendégeinkkel összekötjük a fesztivállal is, ott egy kis műsor keretében megtartjuk, erre nagy 

szeretettel várunk mindenkit. Nagy összefogás eredménye, hogy ez meg tudott valósulni.  

Színpad napirendre térne rá, tavaly megmutattuk Önöknek, hogy nagyjából egy ilyet 

képzelnénk el, Boglárlellén ezt néztük ki magunknak. Az építési engedélyt nyár közepe körül 

megkaptuk és ott is a közbeszerzést a piaccal párhuzamosan felpörgettük. Lehetőséget adott, 

hogy az ősz folyamán a munkát el tudjuk kezdeni, hogy erre a nyárra el is tudjuk végezni az 

építkezést. Az előzőkre visszatérve jöttek elő olyan régi emlékek (lépeket mutat), hogy itt 

látszik, ahogy készül, betonozzuk a tetőt, itt látszik, amikor már majdnem kész van, ez pedig 

ma készült, amikor be vannak ültetve a virágok, megérkezett a kapu a nyilvános illemhely és a 

ruhásbutik közé, a szabadtéri színpad csak akkor legyen átjárható, amikor van ott rendezvény, 

rendcsinálás utolsó stádiumába került. Ennek az ünnepélyes avatása a július 12-én tartandó 

Villa Filip napok keretében, pénteken július 13-án lesz. Szintén Fenyvesi Zoltán úrral és a 

testvértelepülések delegációival birtokba vesszük. De a jövő heti Aranyhíd fesztivál és a piacról 

meghívott vendégeinket is szeretettel várjuk. Július 12-étől egy program kavalkád fog 

keletkezni, néhányan itt írták levélben, hogy komolyzenei előadások várhatók-e? Örömmel 

tájékoztat mindenkit, hogy a Nemzeti Filharmonikusok komolyzenei hetet fognak tartani 

nálunk július 25-28-ig. És még nagyobb öröm az nekünk, hogy Hamar Zsoltot a 

Filharmonikusok kinevezett igazgatója révfülöpi érdekeltségű, édesanyja itt a Muskátli utcában 

nyaraló tulajdonos és innen jött ez a megtisztelő kapcsolat. A szokásos rendezvényekről már 

folyamatosan Önöket plakátokon is tájékoztatjuk. A Halász utcai turisztikai negyeddel 

kapcsolatos, elkezdődött ez az arculatváltás, önkormányzati tulajdonú, de bérlők által 

üzemeltetett helyiségeknél, nagyon nagy örömmel tapasztaltuk mindnyájan, hogy idén a 

lángosos büfé is csatlakozott ehhez a programhoz. Megvalósította, úgy hogy ők 

előfinanszírozzák, az elvégzett beruházás egyben az önkormányzat tulajdonába kerül.  És ezt a 

hátralévő hat éves időtartamot pedig, évi 600 ezer forintos bérleti díj jóváírással az 



önkormányzat tulajdonképpen kompenzálja, amennyiben ezt számlával alátámasztják. 

Lényegesen többe került ezért dicséretes, hogy a vállalkozó vállalta ezeket a terheket.  

Most ami még nagyon fontos, hogy mit tervezünk jövőre és mi az, amin most folyamatosan 

dolgozunk. A régi könyvtár, galéria épületből felül látogató központ lett, alul a projekt 

engedélyeztetése van most már folyamatban. Tehát elképzelhető, hogy ennek egy hónapon 

belül építési engedélye lesz. Volt idősek otthonából, panzió, vitorlás pihenő hely abban 

maradtunk, hogy a mi fontossági sorrendünkben ez még ráér, kész engedélyünk van, meg tudjuk 

valósítani. (egy régi képet mutat) A kultúrházzal kapcsolatban, régen halszárító pajta volt a 

kultúrháznál ezt a dizájn-t ezt a régi hagyományt kellene valahogy megragadnunk. Ez egy elég 

lebutított látványterv, a lényeg az, hogy a galéria része a falak ki lennének bontva a meglévő 

oszlopszerkezetek között, hátul a kőelemek maradnának, hogy azt a régi dizájn-t visszaidézzék. 

A főbejárat kicsit jobbra tolódva, a mostani Honismereti Múzeum jobboldali részéből lenne, 

ahonnan egy vizesblokk, kisebb személyfelvonó és innen alulról be lehetne menni a lenti 

kiállító helyiségekbe, illetve az emeletre. Nagyon praktikussá teszi az üzemeltetést, hogy a 

Tourinform irodát ide leköltöztetnénk, ami attól kezdve egy olyan 12 hónapos működést tudna 

lehetővé tenni, hogy a kolléga oda tudja adni a Kultúrházat, ha valakinek arra van igénye, a 

múzeumot az év 12 hónapjában meg tudjuk mutatni. Mindenképpen gazdaságos, egy olyan 

hőcserélős energiarendszert terveztek hozzá, ami kis energia ráfordítással működik, nyáron a 

klíma funkciót látja el, aki volt már kiállításon az már tudja, hogy a nyári energia klíma igény 

többszöröse a téli fűtésnek. Ugyanez a rendszer a téli fűtésünket is meg tudja oldani, ha téli 

estéket akarunk tartani vagy egyéb rendezvényeket, nem függünk attól, hogy az 

evangélikusoknál van-e szabad hely vagy nincs, tehát ismét lesz Kultúrháza Révfülöpnek. 

Ehhez még hozzá tartozik, hogy még kell forrást csinálni, a becsült költségvetése 200 millió 

körül biztos, hogy lesz, ezt a tervdokumentáció után tudjuk beárazni, ennek a fele reális 

valamilyen pályázati forrást kell, hogy keressünk, ha minél előbb meg akarjuk valósítani. Azt 

gondolja, hogy a szabadtéri színpad sikerén felbuzdulva ennek lesz olyan sajtólya, hogy 

találunk erre támogatást. (mutatja a látványtervet) Az emeletet mutatja, a bal oldali része ahol 

kultúrház lesz, ott a mennyezetet fogjuk elbontani és annak egy olyan faszerkezetes szerkezete 

most van olyan jó állapotban, hogy mindenképpen meg kell, hogy hagyjuk. A másik oldalon, 

itt van a fő lépcsőház a lifttel. Az idősek otthonából egy két szintes épület négy apartmannal, 

szálláslehetőséggel. A legfontosabb, ami megvalósítandó lenne, hogy egy vagy két héten belül 

be tudjuk adni az építési engedélyét a Császtai strandra tervezett gyermekpancsolónak. Az 

Alsóörsön készült modellt mutatja, ugyanaz a tervező. Arról megy még egy kis mérnöki vita, 

hogy Alsóörsön vörösfenyő cölöpökből építették, de egy elhasználódási folyamat indult be, 

ezért betonelemekből lenne praktikusabb, technikai kérdések vannak még hátra, amit egy-két 

héten belül tisztázódik.  

Ezek voltak a jó hírek. A legtöbb probléma és lakossági panasz a vaddisznó kérdések, a varjak 

túlszaporodása, szemétszállítás, illegális hulladéklerakás, elhanyagolt ingatlanok, tűzgyújtási 

tilalom, kerti gépek használata és a strand bérletekkel kapcsolatos kérdések, amiket 

megbeszélünk. 

A vaddisznókkal kapcsolatban (képeket mutat, amik tegnapelőtt a rózsakertben készültek), hogy 

nem csak a lakosság problémája, hanem a miénk is, de ez ugyanaz. Néhány polgármesterrel a 

vadászati hatósághoz fordultunk (mutatja a vadászati hatósághoz írt levelet) és ennek az a 

lényege, hogy az eddigi visszajelzések nem segítettek a probléma megoldásában, azt kértük a 

vadászati hatóságtól, hogy mivel mi hatósági jogkörrel nem rendelkezünk, nem lőhetünk vadat, 

legalább az elérhetőségüket adják meg. Ne mi mossuk az ő szennyesüket tisztára, ne mi kell, 

hogy magyarázkodjunk. Úgy döntöttünk a polgármester társakkal, hogy a vadkárral kapcsolatos 

lakossági beadványokat közvetlenül továbbítjuk a vadászati hatóság felé. Ezzel nincs lezárva 

az ügy, erre kaptunk egy választ, nesze semmi fogd meg jól (idéz a levélből). Minden kocának 

négy vagy öt kicsinye születik legalább évente legalább egyszer, ez megsokszorozódik. Egy 



dolog tudná ezt megoldani, ami már elkezdődött Kelet-magyarországon, az afrikai sertéspestis. 

Nem ezt a megoldást szeretnénk, (tovább olvassa a levelet), jelenleg vadbefogókat telepítenek, 

ugyanezt mondták tavaly szeptemberben Kővágóörsön. Mi tart ilyen sokáig? Ez egy ketreces 

konténer, amin van egy csapóajtó, naponta tudunk ilyet csinálni. Gyakorlatilag semmit se 

csináltak, egymással pereskednek, vadászatot lopják, a vendégvadászatról szól és nem a 

vadgazdálkodásról. Lényeg az, hogy régen az erdőbe lövöldözték vissza a vetésre kijött vadakat 

és a vad úgy jött ki a területről, hogy az erdőbe spurizott vissza. A mi kis szupervadászaink öt-

hat-hét éve elkezdték azt, hogy az erdőbe vadásztak, mint az őrültek, kihajtották a vaddisznót, 

az kimenekült, rájött arra, hogy a nádasba, mocsárba lehet dagonyázni, van itt kaja a 

nyaralóknál, fenn tudják magukat tartani és azok, amelyik itt születtek malacok, ez az otthonuk. 

A vadászati hatóság ijesztgetheti őket, azok a malacok önként nem fognak innen elmenni. 

Gyakorlatilag ezek azok a levelezések, ameddig eljutottunk, de mi nem állunk itt meg. 

Megígérnek mindent, de nem történik semmi sem. Ezzel okosabbak nem lettünk, csak kaptunk 

határidőre egy választ. Tapasztaljuk, hogy a helyzet évről évre romlik, sőt mondhatjuk azt, hogy 

hétről hétre. A hatóságok megmagyarázzák a vadásztársaságok mulasztását, ügyvédként és 

nem, mint fölöttes szervként lépnek fel, ezt nem feltétlenül kell nekünk elfogadni. Azok a 

malacok, amik az erdőn kívül születtek nem fognak visszamenni a nádasból. Megoldás csakis 

a kilövés és a csapdába ejtés. Mit tehetünk? Amíg elhanyagolt belterületek lesznek, egyből 

visszadobják a felelősséget, folyamatosan fel kell, hogy szólítsuk az ingatlanok tulajdonosait, 

hogy tegyék rendbe ezeket a területeket és nekünk is az önkormányzat hatáskörében levőket el 

kell, hogy végezzük. A TSZ privatizáció során a Rétsarok alatti részen, az Ecséri dűlő alatti 

részen is, tavaly elértük, hogy kb. két-harmad részét letakarították. Tavaly nagyon egyszerű volt 

a helyzet, mivel az összes el volt vadulva, kiküldtünk minden tulajdonosnak egy felszólító 

levelet, amire a jogkövetők eleget tettek. Most nehezebb kicsit a dolgunk, mivel ha húszan 

vannak tulajdonosok, ezek osztódnak, legalább száz aláírás szükséges, hogy valamilyen 

egyezséget tudjunk kötni velük. A rendezési terv lehetővé teszi, hogy azt felparcellázzuk, utak 

vannak kijelölve rajta, nagyon kicsi realitását látja, hogy ezt elkezdjük, ez egy Don Quijote 

harc, akkor be lehetne szüntetni ezt a területet. Elkezdtük GPS-el megállapítani az elhanyagolt 

terület koordinátáját. A földhivatallal meg van a megállapodás, hogy amit mi bemérünk, ők azt 

beazonosítják és most már célirányosan tudunk értesíteni tulajdonosokat. Azért szerencsétlen 

egy helyzet, mert ha azokat az elfekvő oszlopokat és rozsdás kordonokat kiszednék, a területet 

egy traktor egy nap alatt aprópénzből felszántaná. Mi megtesszük, hogy szólítgatjuk fel az 

ingatlantulajdonosokat, probléma az, hogy birtokháborítást mi sem követhetünk el. Magunk 

eszközével harcolunk, de az a baj, hogy tehetetlenek vagyunk ebben, mert sokáig tart egy 

levélváltás, főleg a külföldi tulajdonosokkal. Ugye arról beszélgettünk, hogy ki mit tehet. Itt 

van az, hogy kisebb területeken megoldás a betonvas hálós, térhálós megerősítés. A legrosszabb 

az, amikor megcsináljuk, a szomszéd nem, a szomszédtól bejön, és nem tud kimenni és ott van 

30 disznó reggel, meg lehet csinálni, kis költséggel meg lehet valósítani. Gyakorlatilag 15 

folyómétert meg lehet csinálni egy hálóból, de attól még a vaddisznó este jöhet szembe velünk. 

Ezt nem kell az embereknek megszokni, tehát a lényeg az, hogy tegyük meg, amit tudunk, a 

területeket rendbe kell tenni. Mi rajta vagyunk, hogy rendbe tetessük. Ha valaki ilyet tapasztal, 

elég megadni a helyrajzi számot, a kolléga már írja is a felszólítást. Ezzel még nincs vége, 

nekünk milyen mozgásterünk van? Ellenőrizzük az ingatlanokat, erről már beszélt, a 

tulajdonosokat rákényszerítjük. És azokat a lakossági bejelentéseket, akiket ő már biztat pár 

hónapja, írják le. Nem személyes támadásnak veszi, hanem segítségnek, hogyha neki elküldik 

és ő, mint polgármester továbbítja hivatali úton a vadászati hatósághoz és a Veszprémi Járási 

Hivatal vezetőjéhez is. Lássák azt, hogy megkapták és a kísérőlevélbe mi írjuk azt, hogy a 

tulajdonosnak legyen szívesek választ adni. Erre határidőig válaszolniuk kell, előbb-utóbb ebbe 

ők bele kell, hogy fáradjanak. Talán elindul valami személyes felelősségre vonás, emberek 

kezdték létrehozni ezt a problémát és nem a vaddisznók. Ő akkor jön a képbe, mint 



önkormányzat, ha valaki vaddisznót lát beszorulva, nem mer kijönni a házból. Volt ilyen példa. 

Már hármat ki tudott lövetni belterületen, megkapta az engedélyt, a rendőrség biztosított, de 

például tavaly húsvétkor a lövés nem volt halálos a vaddisznó nem döglött meg. Másnap 

találkoztak vele, a vaddisznó lement a nádasba és akkor kapott egy halálos lövést.  (folytatja a 

levél felolvasását) Kéri a lakosságot, hogy a panaszt küldjék el írásos formában, ezeket 

továbbítják az illetékeseknek és rákényszerítjük őket a válaszra. Tehát itt tartunk. Itt már egy 

kicsit rátér az elhanyagolt területekre. Az utakat járhatóvá kell tenni azzal, hogy a 

magánsövényeket gondozzuk, levágjuk, hogy be tudjon jönni a kukás autó, a szippantó kocsi. 

A magántulajdonosok helyett dolgozunk, egy autó 4m magas lehet és 3m széles teret kell 

biztosítani neki. Ezeket megköveteljük. A sürgőseket megoldjuk, de ez okoz némi fennakadást. 

Ez mindig valaminek a rovására megy, akkor nem a strandon dolgozunk, nem a rózsakertben, 

hanem magánemberek helyett végzünk el bizonyos feladatokat. (képeket mutat) Ezek már 

mindennapos képek.  

Varjak fokozott jelenléte. A varjú védett állat. Tavaly a Császtai stranddal szemben lévő 

lakóknak két éves utána járás után elértük a Környezetvédelmi Hatóságnál, hogy megkaptuk a 

fészkek leszedésére az engedélyt, lőni nem szabad, engedélyt kell kérni 20.000 Ft-ot befizetni. 

Leszedtük igen nagy munkákat végeztünk el. Mi történt? Megjöttek a varjak és egy hét alatt 

újraépítették fészkeiket. Gyakorlatilag a leszedésének sem volt semmi értelme. Most ahonnan 

a legtöbb panaszt jelzik az Óvoda utca. Nagyon rossz neki, de sajnos azt kell, hogy mondja, 

saját tapasztalat, bele lehet vágni, lehet engedélyeztetni, a tulajdonosnak kell kezdeményezni, 

de ugyanúgy vissza fognak költözni az első adandó alkalommal. Tilos lőni a kányákat, tilos 

leszedni a fészket, tilos ijesztgetni, szerinte van egy túlzott madárvédelmi akció. Például, mint 

az ajkai újságban, egymásnak esett a város, a lakosság is különböző állásponton van, mint 

például a mi aranysakálunknál. Ez már nem a természet által szabályozott sűrűség, ritkítás 

kellene. Tehát a varjakkal kapcsolatban, ha magánterületen van, azt mindenkinek saját magának 

kell kezdeményezni. Ami közterületen van, azt az előző évi példából kiindulva, arra több pénzt 

nem áldozunk. Ez volt a kánya probléma. 

Szemétszállítással kapcsolatban el kell, hogy mondja, nagyon sok javulás történt az illegális 

szemétlerakásokkal kapcsolatban, igaz nem mindenhol, minden körzetben. Probléma, hogy az 

üveglerakó megmaradt, az orvosi rendelő parkolójánál. A lakosság kezdi megtanulni a szelektív 

hulladékgyűjtést, a háztól történőt. Ez már nagyon nagy előrelépés, sokan azon panaszkodnak, 

hogy nem fér bele a kukába. Nagyon sokan ásványvizet iszunk már, a PET palack, ha 

visszacsavarjuk a tetejét nem sűríthető, ha picit összenyomjuk, akkor tízszer annyi belefér a 

kukába.  

Tűzgyújtási tilalom, nagyon zűrös dolog. A Katasztrófavédelem is csinált egy félmegoldást. 

Önök közül sokan külterületen laknak, betarthatatlan szabályt hoztak, betarthatatlan, bármilyen 

tüzelést be kell jelenteni tíz nappal előtte és egyszer van alkalom időpont módosítást kérni. Nem 

életszerű a dolog, viszont belterületen az önkormányzat által jóváhagyott időpontban okt. 15 – 

máj. 15-ig tüzelni lehet, de nem muszáj. Van még hová fejlődni a tüzeléssel kapcsolatban, ha 

valaki olyat lát, hogy a tüzelés nem megengedett, nyugodtan hívja a 112-t. A 

Katasztrófavédelemnek van egy nyilvántartása, minden településnek a tűzrendeletéről és akkor 

ők nem lesznek szívbajosak eljárni ebben az ügyben. Nekünk erre ráhatásunk nincs. 

Kerti gépek használata vasárnap és ünnepnapokon, a szabályozás megvan. Minden szabály 

annyit ér, amennyit be lehet belőle tartatni. Nyaralótulajdonos szemszögéből próbáljuk 

megközelíteni. Pl. lejön a nyaralótulajdonos április közepén, lejön szombat reggel vagy péntek 

este, szombaton esik az eső, délig-délutánig. Most vasárnap akkor mi a jobb nekünk?  Hogy 

vasárnap lenyírja a füvet vagy jogkövető állampolgár módjára a jövő szombaton lenyírja a 

dupla nagyságú füvet és akkor ott hegedül nekünk egész nap. Nem mindenki van abban a 

helyzetben, hogy ezt vállalkozóval vagy szomszéddal megcsináltassa. Azt gondolja, hogy a 

főszezon főleg a turizmusról szól, de némi tolerancia, megértés szükséges. Ha valaki ilyenkor 



megírja a bejelentést, ki, mikor, melyik házszámnál mettől-meddig elküldi a levelet, első körben 

mi figyelmeztetjük, másodkörben meg van ennek az egyéb szankcionálása. Egy dolgot azonban 

nem szabad figyelmen kívül hagyni, egy szomszéd se annyira naiv, hogy ne sejtse, hogy kitől 

jöhetett a füles. Rossz szomszédság, török átok. Azért ezt érdemes mérlegelni.  

A strandokkal kapcsolatban. Nem mindenkinek egyértelmű. Tavaly nyár közepén vezettük be 

ezt az új beléptető rendszert. Nem mindenki örül neki, főleg az, akit ez valamiben korlátoz. 

Sokan örülnek viszont annak, hogy a Császtai strandon a régi pénztárnál kártyával, bérlettel be 

lehet menni, nem kell a fél világot megkerülni. Aminek az idén nem örülnek és ezt meg is érti, 

az a bérletek fényképes kiváltása. Egyszer mindenkinek el kell mennie a Szigeti strandra. 

Arcképes igazolvánnyal kapcsolatban elvárjuk, hogy az menjen be, aki szerepel rajta. Tudjuk 

ellenőrizni a beléptető rendszerrel. Ha vaki elveszti a bérletet, akkor sincs semmi probléma, a 

gép nyilvántartja, rögzíti és csak annyi, hogy a kártya költsége 1.000 Ft, még egyszer kiállítják. 

Ezek voltak az általa vázolt leggyakrabban előforduló lakossági kérdések. Nem tudjuk 

elkerülni, és amivel általában zárni szokott, a vitáknak általában a nagy része, a 

vitorláskikötővel kapcsolatos. Ezzel a következő információt tudja mondani, amit az előző évi 

közmeghallgatáson is mondott. A jelenlevők közül többen is vannak, akik nem feltétlenül lelkes 

hívei a kikötőnek. Ugyanazok a tények, mint tavaly. Ismét másodfoknál van elbírálás alatt az 

engedély, ismét megfellebbeztük. És ennek az elbírálására várunk, ez még mindig a 

környezetvédelmi engedélyre vonatkozik. Kéri, hogy megfelelő türelemmel várjuk ki, hogy mi 

történik. Ki fogják mondani, hogy szabad lenni ott kikötőnek vagy nem.  Ha azt mondják, hogy 

nem szabad, akkor ezt ő kénytelen lesz tudomásul venni. Egy dolog biztos, hogy a jelenlegi 

állapot igazából senkinek sem megfelelő. Ebben a témában szeretne továbblépni.   

Azt gondolja, hogy a településen történt dolgokkal kapcsolatban részletes tájékoztatást adott. A 

problémákat, amik felmerültek és még fel fognak merülni nagyjából felvezette.  

Rátérnénk a 2. napirendi pontra, de előtte két lakossági levelet felolvasna. Ha nincs kérdés a 

beszámolóval kapcsolatban, akkor felolvasná a két levelet és válaszolna rá.  

Megkezdjük a 2. napirendet. 

 

2. Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

Malomsoki György levele:  

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselők! A pénteki közmeghallgatáson időhiány miatt nem 

fogok tudni részt venni, de ezúton tennék néhány - közlekedéssel kapcsolatos - javaslatot.   

1. Javaslom, kérem, hogy a közút-kezelőnél érjék el, hogy a Rétsarki dűlő útra is kerüljön ki a 

40 km/h -ás sebességkorlátozás, miután itt járda nincsen, de egyre nagyobb a gyalogos és 

kerékpáros forgalom is. Ezzel párhuzamosan a Révfülöp vége / kezdete táblákat a 71-es út felé 

50 v. 100 méterrel kijjebb kellene helyeztetni, miután - főleg az esti órákban - de sokszor nappal 

is,  az itt közlekedő járművek jelentős sebesség-túllépéssel, bőven 100 km/h feletti sebességgel 

közlekednek. Ez veszélyes a közúton közlekedőkre és zavarja az ott lakók nyugalmát is. 

Kérdezném még, hogy a Rétsarki dűlő útburkolatának felújítására (esetleg járda építésére) 

mikor fog, sor kerülni? 

 

Kondor Géza polgármester: Észrevétele jogos. A Káli útra annak idején megkértük a 40 

km/óra korlátozást, a sors iróniája, hogy miután ez megtörtént, elkészült a járda és már nem 

biztos, hogy annyira indokolt lett volna. Hosszan elhúzódó dolog, de oda ez jogos volt. A 

Rétsarki dűlőre is jogos, de járdára most oda nincs lehetőség, hacsak valamilyen pályázati 

lehetőség nem merül fel. Korlátozást kezdeményezzük, ez mindenképpen vállalható. 

 

2. A Badacsonyi úton, a faluközpont felé haladva, a Császtai strand, ill. a vitorlás telep utáni 

felújított gyalogos vasúti átjárónál van egy 4-5 gépjármű parkolására elegendő, nem túl 



szabályos parkoló terület, melyet részben az út túloldalán élők, részben a vízi sporttelepre járók 

használnak. Jó lenne ezt a parkolási helyet legalizálni (megállni tilos tábla eltávolítása), illetve 

kicsit kiépíteni, hosszában, szélességében az adottságoknak megfelelően kibővíteni. Elegendő 

lenne kis földfeltöltés és kavicsozás is.  

 

Kondor Géza polgármester: Ezzel kapcsolatban el szeretné mondani, hogy a megállni tilos 

tábla nem baj, ha ott van. Régebben, amikor ezen az útszakaszon raktak fel kerékbilincset, az 

nem volt jogos. Ahol ott van, a 3-4 m széles padka szíveskedjenek ott megállni. Az autók 

megállása legalizálva van, akkor, ha az autó kereke nem lóg ki az útra. 

 

A másik, egy hölgy levele, erre még válaszolna és utána interaktív módon folytatjuk. 

 

Thuránszky Judit levele: 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Több olyan felvetésem van, ami szerintem több embert érint, ezért a közmeghallgatáson 

indítványozom napirendre tűzni. 

1. A közmeghallgatás időpontját régen év elején mindenki megkapta a postai tájékoztatóban. 

Már a múlt évben is utolsó pillanatban jelent meg az értesítés az Interneten ill. a kábel TV-n, 

idén pedig a közmeghallgatás időpontja előtt 1 héttel. Így többen nem tudunk részt venni rajta, 

és interneteléréssel sem mindenki rendelkezik. 

2. Az információhiány jellemző minden téren. A honlap elavult, pl. a 2013-as ideiglenes 

választás eredménye a főoldalon szerepel. De pl. a Császtai strand oldalán sem találom sehol, 

hogy az állandó lakosok a Szigeti strandon válthatják ki az igazolványukat (ezt egy aktuális 

rendeletben olvastam). Nincs szó az aktuális beruházásokról, tervekről, problémákról sem, a 

képviselő-testületi jegyzőkönyvek is el vannak „rejtve”. 

 

Kondor Géza polgármester: Elképzelhető, hogy igaza van, ezen változtatni fogunk. A 

napokban folyamatban lesz, hogy az önkormányzati és turisztikai dolgokat különvesszük. 

Amúgy minden fenn van jegyzőkönyvek, projektek. Ezen rajta vagyunk, a honlap változni fog. 

 

3. Az illegális szemét évek óta gond. Évente kérik, hogy mindenki fizessen elő a szállításra. 

Nem értem, hogy a mai adatbázis-kezelő programok mellett miért nem tudják kiszűrni azokat, 

akik nem fizetnek a szemétszállításért.  

Problémát okoz az új szelektív gyűjtés is. A lényege az lenne, hogy minél több szemetet 

gyűjtsünk szelektíven, így csökkentve a kukába kerülő szemét mennyiségét. Nálunk a gyűjthető 

mennyiség a kukánk méretétől függ. Ha pedig nem fér bele már a PET palack, a zsákban kitett 

szelektív hulladékot nem viszik el. És megint információhiány, hogy senki nem tájékoztatott 

arról, hogy a Tourinform irodában vehető plusz szelektív gyűjtő zsák. Az sem derül ki sehol, 

hogy a Sportboltban kommunális hulladékgyűjtő zsák kapható. Lehet, hogy sokan élnének a 

lehetőséggel és nem az utcán raknák le a fölös hulladékot. Ezek az információk 

megjelenhetnének a kábel TV-n, honlapon, ill. az üresen álló hirdetési táblákon, akár németül 

is. 

A múlt nyártól kezdve hetente 1-2 alkalommal este 10 óra körül veszélyes hulladékot, talán 

műanyagot égetnek a környéken, a pontos helyét nem sikerült megtalálnunk, de légzési 

nehézséget okoz, és szellőztetni sem lehet ilyenkor. Nem tudom, hogyan lehetne olyan 

felvilágosító programot folytatni, amiben tudatosulna az égetőkben az, hogy ezzel a saját és 

családjuk egészségét is veszélyeztetik. 

Nincs megoldva a zöld hulladék elhelyezése sem. Révfülöpön sok helyen élő sövény kerítés 

van, amit évente kétszer vágni kell. A nyesedéket nem mindenki tudja komposztálni, égetni 

pedig nyáron nem lehet. Úgy hallottam, a zöldhulladék elszállítását az Önkormányzatnak 



biztosítani kell. (Esetleg térítés ellenében.) Sok önkormányzat évi egyszeri ágaprítást is biztosít 

ingyen, a mulcsot pedig felhasználja.  

 

Kondor Géza polgármester: A szolgáltató nem mi vagyunk, hanem a Probio Zrt. Akinek 

ingatlana van, annak kell fizetni. A szelektív zsákot, tudja ő is (a hölgy), hogy a Szegi 

Sportboltba és a Tourinformba lehet venni. Ha veszélyes hulladékot égetnek, be kell jelenteni 

a 112 telefonszámon. Az önkormányzat, nem kell, hogy biztosítsa a zöldhulladék elszállítását. 

Szerettünk volna venni telephelyet, jelenleg két vállalkozó is dolgozik azon, hogy a Rétsarki 

dűlőn és Pálköve közelében zöld hulladéklerakó helyet tudjunk teremteni. Ők azon vannak, 

hogy azon szolgáltatást tudjanak végezni, nem kapták meg az engedélyeket. Mi a volt TSZ 

majoron szerettük volna, annak idején, egy hajszál híján lemaradtunk róla. Nincs ilyen terület 

jelenleg. Aszófő a legközelebbi lehetőség.  

 

4. Révfülöp egyre virágosabb lesz. Szépek a beültetések, a hordóból „kifolyó” virágágyak 

ötletesek. Ugyanakkor a 71-es úton végigjőve nincs még olyan falu, ahol a központban végig 

rozsdás rácsokat lát az utazó. Ez az elhanyagoltság látszatát kelti. Talán hatni tudnának a 

tulajdonosokra, hogy ha nem is távolítják el, legalább fessék le, akasszanak rá virágot, stb. A 

festés és felvirágozás a vasúti sín melletti kőkerítésre is ráférne. 

5. A Káli útról a Császtai strandhoz levezető, az Ottawa Ignác utcától induló, a volt Camping 

mellett levő út gondozatlan, az őszi falevelektől, gaztól kifejezetten veszélyes babakocsival 

végigmenni (3 héttel ezelőtti állapot). 

6. A vaddisznó-kérdés többször elhangzott már itt is. Mi áprilisban este kétszer találkoztunk 

velük, belterületen, 5 percre a könyvtártól. Az illetékes erdésszel folytatott 

telefonbeszélgetésemből kiderült, hogy az Önkormányzat dolgozói a megoldás keresése helyett 

az erdészre mutogatnak, aki nem tehet egyedül semmit, mert: 

• A rendőrségtől nem kaptak kilövési engedélyt 

• Elaltatni nem tudják, mert az altató lövedék kábítószernek minősül, aminek tartására nincs 

engedélyük. Viszont van lehetőségük arra, hogy az elkábított állatot elszállítsák. Kábítani az 

állatorvos hivatott, az Önkormányzat megpróbálhatná ezt megszervezni. 

• Mindig elhangzik, hogy vannak gondozatlan kertek, amik búvóhelyként szolgálnak a 

vaddisznóknak. Miért nem rendelik el a kényszerkaszálást? 

• A nádas is jó búvóhely, viszont az enyhe telek miatt nem vágják le minden évben a nádast. 

 

Mindezen problémák mellett számos kezdeményezésüket üdvözlöm. Nagyon fontos lépés volt 

a strandbeléptetés elektronizálása, és ezzel a Császtai Strand másik, régi bejáratának újranyitása 

annyi év után. Örülök a szép szabadtéri színpadnak. Remélem, hogy színházi előadásokat, 

komolyzenei előadásokat is terveznek. Várom a termelői piac megnyitását, de akkor lenne 

igazán hasznos, ha nem csak szombaton, hanem még a hét második felében (csütörtök v. 

péntek) is működne. Szintén nagyon várom a Császtai strand gyerekbarát beruházásait.  

 

 

Üdvözlettel: 

 

Thuránszky Judit (révfülöpi lakos) 

(Radnóti u. 6.) 

 

 

Kondor Géza polgármester: A rozsdás kerítésekre panaszkodik még a hölgy, a 

tulajdonosoknál korlátozott a mozgásterünk. Azt gondolja nagyon szép nyaralók, házikók 



vannak arra. A vaddisznókról már beszélgettünk. A vadásszal nem telefonon kell beszélgetni, 

megírni nekünk és majd mi felhívjuk a főnökét. Van néhány pozitív megjegyzés is. 

 

Hölgyeim és Uraim ezek voltak azok a kérdések, melyekről neki mindenképpen be kellett 

számolnia. Nagy tisztelettel a lakosságnak adja át a szót. Az a kérése, hogy senkit sem szakít 

félbe, de a problémákat összefoglalva mondják el. 

 

Lakossági résztvevő: 

Egy hölgy (Németh Józsefné): A zöldhulladék miatt jött, de úgy látja, hogy megoldás nélkül 

fog hazamenni. A Csárda utcában lakik, őrült gondot okoz a zöldhulladék. Kapták ezt a 

komposztálót, de neki az kevés. Meg kell, hogy mondja, a kocsijával felviszi az erdőbe a füvet 

és ott önti ki. És akinek nincs kocsija, az mit csinál? Egyszer meggyújtott egy száraz ágat és a 

szomszédja szólt, hogy nem szabad, tíz év alatt egyszer. Csak azt akarja mondani, hogy gondot 

okoz a zöldhulladék, szerinte. Amikor volt a strandnál az a lehetőség, az jó volt, szomorúan 

tapasztalta, amikor megszűnt, tehát ezt valahogy meg kell oldani.  Még egy dolog, amikor 

megyünk ott a mólónál, akkor ott folyton kiömlik a víz. Neki három unokája van, nagyon 

élvezik, térdig állnak a vízbe. Na, most, olyan fejlesztések is voltak, amelyekhez gratulál és 

büszke. De nem lehetet ott valami támfalat megemelni, hogy ne csapjon ki. Ez a rózsakert 

tövében van, három lépcsőn a lányok lemennek, és ott tapicskolnak.  

 

Kondor Géza polgármester: Szívesen válaszolunk. Átadja a szót Török Péter 

alpolgármesternek.  

 

Török Péter alpolgármester: A polgármester úr az ülést azzal kezdte, hogy ez egy képviselő-

testületi ülés és ennek van egy ügyrendi kötelezettsége. A jegyzőkönyv készítéséhez kérnénk 

szépen a felszólalókat, hogy mondják meg a nevüket és címüket.  

 

Bemutatkozik a hölgy: Németh Józsefné, Csárda u. 6. 

 

Kondor Géza polgármester: Egy mondatos választ adna erre. Nem feltétlenül célszerű a füvet 

mindenáron gyűjtős fűnyíró géppel szedegetni, a fű szebb is tőle. Köszöni szépen. 

 

Lakossági résztvevő: 

Lohwasser Magdolna: Szelektív hulladékot gyűjtő teherautó nem jön be a Mandula utcába. 

Szűk az utca, a zsákokat a vadak szétszedik. Másik gond a Mandula utcával, hogy onnan balra 

kikanyarodni a Petőfi utcára szinte lehetetlen, mert úgy be van nőve az az út. Kimondottan 

veszélyes az a sarok. A szemétgyűjtéssel kapcsolatban még. Miért nem lehet minden 

háztulajdonost kötelezni arra, hogy szemétdíjat fizessen? Mert az lehet, hogy nagyon sokan 

nem fizetnek szemétdíjat és ebből származik aztán, hogy mindenhova bedobják a szemetüket.  

 

Kondor Géza polgármester: Kötelezve vannak. Mindenkinek a nyaralónak is hat hónapra 

kötelező fizetni. Ha valaki kimaradt a rendszerből, azt a PROBIO rendszeresen ellenőrzi.  

 

Lakossági résztvevő: 

Pintér Kálmán: Először is szeretne gratulálni a testületnek Tulajdonképpen, csak hozzáfűzni 

valója lenne. Szóba került a közmeghallgatás időpontja, kicsit későbbre kellene tenni, mert az 

üdülőtulajdonosok nem biztos, hogy 17 órára ide érnek. A következő: úgy látja, hogy a 71-es 

út a Béke utca és a Káli út között, ahol virágágyások vannak, ez egy központi rész, mégis úgy 

látja, hogy olyan elhanyagolt érzése lenne az embernek. Természetesen vannak az ingatlan 

tulajdonosoknak is felelősségei. Szerinte a vasúttal fel kellene venni a kapcsolatot, hogy a 



kerítést a 71-es út mellett nem lenne baj, ha lemeszelnék. A bakterház környéke katasztrofális 

állapotban van, valamit tegyenek vele vagy bontsák le. Szintén a vasúttal kapcsolatban, a 

vasútállomásnak, ahol buszmegálló része van, ki van írva, hogy vasútállomás, de az nincs, hogy 

hol. Többektől hallotta már, hogy idegenek jönnek busszal és nem tudja, hogy hol van. Megáll 

a busz, de hol vagyunk. Elmegy a busz Balatonszepezdre, Zánkára a buszmegállóba ki van írva 

a helységnév. Nem hiszi, hogy nagy költség lenne egy molinó vagy egy deszkapalánkot felrakni 

a vasútállomás fölé, egyeztetve a vasúttal. Ugyanúgy, ahogy a hajóállomáson is, nem az 

önkormányzat fennhatósága alá tartozik, megkérdezte annak idején az akkori BAHART-nak a 

vezérigazgatóját, hogy miért volt ez jó, hogy az eddig 2 m magas Révfülöp táblát le kellett tenni 

derékmagasságúra. Az ABC környékén ki lett vágva az a nagy fa, amelyik felnyomta az 

aszfaltot. Nem hiszi, hogy olyan nagy költség lenne, a meggyűrődött aszfaltot kicsit megmarni, 

vannak olyan vállalkozók, akik ebben a közegben dolgoznak vagy valamit csinálni vele. Ami 

szintén járda téma. Csak egy kérdés? Semmi baja a Hullám egység üzemeltetőivel, csak azt 

szeretné kérdezni, hogy bérlik-e a járdát? Gondolja nem. Ahogy oda az autók beállnak, azt 

többször tapasztalta, lefényképezte, csak elfelejtette elhozni, gondolta elmondja. Az autó eleje 

és a Hullám vendéglátóegység kerítése között az esetek nagy többségében olyan 40 cm van. 

Azon próbáljunk valahogy élére állítva elhaladni. Vagy ha tolnak egy biciklit vagy babakocsit, 

le kell menni a 71-es főútra, hogy elférjenek. Ennek a műszaki megoldását rábízná az 

önkormányzatra, nem kell hozzá olyan túl sokat gondolkodni, hogy mivel lehetne ezt 

megoldani. Tulajdonképpen csak ennyit szeretett volna, de mindezt csak építő jellegű 

hozzászólásnak szánta. Köszöni.  

 

Kondor Géza polgármester: Megvalósítható és köszöni szépen ezeket az észrevételeket. 

Szerinte orvosolható mindegyik. 

 

Lakossági résztvevő: 

Lohwasser Magdolna: A hirdetőtáblával kapcsolatban szeretne valamit mondani. Kirakták 

azt, hogy ma 17 órakor közmeghallgatás lesz, de ezt a hirdetőtáblát senki elolvasni nem tudja.   

Ami az önkormányzat épülete előtt van, oda létra kellene vagy látcső. Nem lehet elolvasni, 

hogy ott mi van, az emberek nem is tudnak tájékozódni. Mert ki megy be az önkormányzathoz 

és az ott kirakott hirdetéseket olvassa, amik apró betűkkel vannak.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen, szerinte ez is orvosolható, intézkedünk ezzel 

kapcsolatban. 

 

Lakossági résztvevő: 

Virányiné Horváth Anna: Pár szót szeretne csak a strandokkal kapcsolatban. Tudjuk, hogy 

Révfülöpre az emberek általában a Balaton miatt jönnek. Azt is tudjuk, hogy májusban, sőt 

áprilisban is lehet fürdeni. Április végén lenn volt a Szigeti strandon, sokan fürödtek, de hogy 

ott milyen állapotok voltak. Nem lehetett öltözni, bementek oda a zuhanyzóba. Rengeteg 

külföldi volt, nem akarja elmondani, hogy ott mik voltak. De csak például, hányáshalmok, 

szemét, vizeletszag, borzalom. Egyszerűen borzalmas volt, ahogy az egész strand kinézett. És 

tényleg egyszerűn az ember szégyenkezett. Elhiszi, hogy nincs strandszezon és az június 1-től 

van, de hát valahogy alkalmazkodni kellene az időjáráshoz. És tényleg ezen változtatni kellene. 

Neki ez a véleménye. Szemetet hova dobjon ki, nem ürítik, nincs felsöpörve, őszi falevelek. 

Hát májusba? Ennyit szeretett volna egyelőre. 

 

Lakossági résztvevő: 

Lohwasser Magdolna: Ehhez ő is szeretne hozzászólni. Mert ő is a révfülöpi Szigeti strand 

rajongója, elhiszi, hogy sokat költöttek a belépési szisztémával. De az időjárás viharosan 



megváltozott, április közepétől már lehetett fürödni. A lépcsőket, nem tudja, hogy a Szigeti 

strandon mikor rakták be, ugye a Császtai strandon június elsején rakták be. A Szigeti strandon 

a lépcsők korhadtak. Június elsejétől már vették a jegyeket, a parton nem lehetett végigmenni, 

mert a jégtől kitört nád és piszok, az ott volt még a parton. Másodikán odament a pénztároshoz 

és mondta neki, hogy adjon egy lapátot, söprűt és zacskót, ő összesöpri. Hát nem nekik még 

annyi dolguk van, még nem jutottak hozzá. A nádat összeszedték, de a kisodort kagylókat, 

azokat nem söpörték össze. Tehát nem lehet végigmenni a parton. A füvön se lehet, mert ott a 

lóhere virágzik, tele van méhekkel. Megcsinálták az öntözőszisztémát, ami szép és jó, de az 

alkalom lett volna arra, hogy kiegyenlítsék a talajt, új földet tegyenek rá és befüvesítsék. 

Ehelyett mit csináltak, úgy ahogy betemették, buckákra, amik kaviccsal, kővel, mindennel tele 

volt szórták rá a fűmagot. Ebből mi lett, amikor locsolnak, lukak vannak, ahol megáll a víz. 

Vigyázni kell arra, hogy az ember ne lépjen bele vagy ne tegye a törölközőjét oda. Ott van ez a 

spirál alakú öltöző. Mondjuk egy testesebb valaki, ott nem tud átöltözni. Azt három nappal 

ezelőtt lebetonozták. Akkor ott van az a nádas. Amikor ő a polgármesternél volt két évvel 

ezelőtt és beszéltek erről, a polgármester tavaly megígérte, hogy az a nádas onnan el fog kerülni. 

Ott fennakadnak a döglött halak, ott rohangálnak patkányok, ott vannak a kacsák és ettől a 

nádastól végig a football pálya mellett is van a hínár. Tegnapelőtt fürödtek utoljára, akkor is 

három döglött hal volt a strand területén a hínárban. Ki a felelős ezekért? Mert ezek olyan 

dolgok, ami nem kerülne sok pénzbe. Annyiba igen, hogy szeretni kell ezt a helyet, ápolni és 

gondozni. És akik ott dolgoznak, azoknak kötelességük lenne arra, hogy ezekre a dolgokra 

figyeljenek.    

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Mert ez a hozzászólás egy kicsit más volt, mint 

a többieké. Az idén, amíg a horgászszezon tartott, április 15-ig mi akkor raktunk már be lépcsőt 

a Szigeti strandon is. A Császtai strandon pedig április közepétől raktunk be lépcsőt. Pontosan 

azért, mert tavaly teljesen igaz volt a történet, hogy Pünkösdkor nem tudtak fürödni az emberek 

és ne essünk még egyszer abba a hibába. A nádassal kapcsolatban már elmondta, hogy a nádas 

sajnos maradni fog. Nem lehet kiszedni, nem fog kockáztatni azért, hogy három ember jobban 

lássa a vizet. Ő lett volna a legboldogabb, ha ki tudták volna vágni, ahogy tervezték. De ezt 

nem engedték. Nincs rá mozgástér. A másik pedig az, hogy ami vérlázító volt, amit itt a hölgy 

elmondott, az öntözőrendszer. Nagyon nagy munkákat végeztünk itt a tavasz folyamán. Fákat 

kellett kivágni, telepíteni és komplett talajcserét csinálni ahhoz, hogy rengeteg munkát 

csináltunk, a talajnak még ki kell egyenlítődnie. Próbaüzem volt, nagyon elgondolkodott, hogy 

a horgászokat be szabad-e engedni. Igazából ő azt gondolja, hogy amikor építő a kritika és 

jogos, igazuk van, meg kell csinálni, előbb-utóbb utolérjük magunkat. De azzal nem, hogy a 

személyzet pofátlan. A személyzet legnagyobb odaadással működik együtt, cseréltünk 

személyzetet, fiatalítottunk, az egyik strandon állandó státuszt hoztunk létre, hogy utánpótlást 

képezzünk. Ő a Hotel Révfülöpöt vezette hosszú évekig és mindig azt vallotta, hogy a 

vendégnek mindig igaza van. De amikor nincs, álljon meg a menet, hogy nem volt talajcsere. 

Kérdezze meg Knáb Krisztit, gondolja, benn van az ismeretségi körükben. Az ő vezetése alatt 

talajt cseréltünk. Hatalmas munkát kellett belefektetnünk. Mindent elkövettek, azért, hogy a 

strandot lehessen használni. Gyakorlatilag már tényleg nincs mibe belekötniük. Az a 

tiszteletteljes kérése, hogy ha valami jó, abba ne tessenek belerúgni. Tényleg tízmilliókat öltünk 

bele a strandba. A személyzet hadd bizonyítson, kéri a lakosságot, picit legyenek még 

türelemmel. Ha fogas kell még, feltesszük a fogast. Reggel mindig ő az első, aki a strandra 

megy és megnézi. Új lépcsők vannak a Császtain. Ezek a kritikák vezettek a szomszéd 

településen Pálkövén arra, hogy az önkormányzat inkább bérbe adja a strandot egy 

vállalkozónak. Ő soha sem fogja. Mi történne? Kiszalad az árképzés a zsebünkből, megszűnne 

a helyi kedvezmény, amibe mi ruháztunk be tönkre tennék. Küszködünk ezzel, a problémák, 

amik a vendéglátásban vannak minket is érintenek, személyzeti problémák. Higgyék el a 



vendég az első.  Egy pici türelmet kér, addig, amíg feláll az új csapat. Megjegyzi, hogy szerinte 

a Szigeti strand most erősebb, mint a Császtai.  

 

Lakossági résztvevő: 

Németh Józsefné: Bocsánat, ő pont azt gondolja, hogy el van ragadtatva. Végre gyönyörű a fű 

és le van vágva.  

 

Lakossági résztvevő: 

Lohwasser Magdolna: Neki tulajdonképpen az volt a célja, hogy a tisztaságra jobban kellene 

figyelni. Nekünk is kell, persze mindenkinek, de főleg az alkalmazottaknak. De Húsvétkor, 

Pünkösdkor jönnek ide a külföldiek. Ha egy tiszta, gondozott strandot látnának, az biztos 

fellendítené Révfülöpöt.   

 

Török Péter alpolgármester: Annyi minden már elhangzott, mi is szeretjük ezeket a 

strandokat. Mindenki szereti. Nem szereti az ilyen típusú kommunikációt, amikor minden 

nagyon negatív. Szeretné elmondani, igenis, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, amiről itt az 

eddig beszéltünk. Nagyon szégyelli, amikor egy közmeghallgatáson nem a közölt mondandó 

tartalmi része, hanem a hogyan és a stílusa megsérti ezt a szeretetet, amivel mi beszélni 

szeretnénk erről a strandról.  Azt gondolja, hogy ahol ő dolgozik, Balatonföldváron olyan strand 

van, ahova ő oda nem menne ki. Városi strand, beton, kavics, poshadt, ekkora vízben nagyon 

jól érzi magát mindenki és nagyon kevés mérges embert lát. Vagy mondjuk, aki elmegy az 

Adriára, körbe pisilt, köves parton fantasztikus képeket csinál és tanúbizonyság, amikor 

hazajön, akkor az itthoni dolgokat becsmérli. Azt nem tartja tisztességesnek, azt gondolja, hogy 

amit a polgármester úr mondott az igaz és ezek a dolgok, amik információként átjöttek, 

köteleznek minket arra, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni. Nyilvánvalóan sok gondolatot 

ébresztett benne is ez a pár dolog. Kicsit, ha empatikusabb az ember, akkor az látja, hogy a 

nyaraló erről az oldalról szeretné megközelíteni, és van a strandüzemeltetőként, munkáltatóként 

nyilván van egy másik oldala is ennek a dolognak. Ezzel együtt azok a személyek, akiket az 

önkormányzat kinevezett a strandok vezetésére nagyon lelkesen állnak hozzá. Még ha nincs is 

minden jogosítványuk, eszközük minden momentum kezelésére. Például a hal összegyűjtésére 

30 méterrel beljebb lévő hínárban. Nyílván ezt meg kell oldani, de mondja, hogy ennek van egy 

empatikus oldala, nyilván nem jó, hogy ott van az a hal, igyekeznek ezt megoldani. Azt kéri, 

ha erről beszélünk, akkor maradjon meg a tisztelet egymás iránt.  

 

Lakossági résztvevő: 

Kiss Rezső: Az volt az észrevétele, hogy a Császtai strandon nyitva volt a WC a horgászoknak 

is és tényleg korán be lett téve a lépcső, mindenkinek örömet szerzett, az ember elmegy, egy 

másik helyen még WC sincs és itt a központba se kell fizetni. Köszöni szépen, hogy az 

önkormányzat elvégezte ezt a munkát. A parkolással kapcsolatban, ami a 71-es út mellett van, 

elég sokat jár arra, még nem bűntettek meg ott senkit mostanában, tehát egy öt évre 

visszamenőleg. Jó, vannak olyan helyek, ahol le kell húzódni, de a rendőrök nem arra mennek, 

hogy most megbüntessék az embert. Vaddisznókkal kapcsolatban, a Kisfaludy utcában, 

odaellett a vaddisznó, nyolc kismalaccal szaladgált. Már csak négy van belőle, nem tudja, hogy 

hova lett a többi, de majdnem minden este lehet látni őket. A szemétlerakással kapcsolatban, 

feltett a Facebook-ra egy képet, hogy az Ecséri romnál odatettek egy televíziót. Sajnos egyéb 

hulladékok is voltak ott. És egy kéréssel fordult, hogy aki odatette, legyen szíves ugyanúgy 

elvinni. Hogy hova lehet ezeket elvinni? 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. A TV-s kérdéssel kapcsolatban, foglalkoztak az 

üggyel. Az a helyzet, hogy Kővágóörsre tartozik. Az itteni kolléga felhívta az ottani kolléga 



figyelmét rá. Nekünk elég a mi mocskunk. Ha két hét múlva még ott lesz, és Kővágóörs nem 

fogja elvinni, akkor mi megoldjuk saját hatáskörben. Kinek van még kérdése? 

 

Lakossági résztvevő: 

Benke Tamás: Új még itt, lehet, hogy nyitott kapukat dönget. Két rövid gondolat. Gyanítja, 

hogy Révfülöp leglátogatottabb pontja a móló. Ha a hegy felől megyünk a mólóra, balra, van 

az a régi kaszinó, sarkában egy fa, annak a tövében egy szőlőprés, rá van írva, hogy Istvándy 

pince. Össze van dőlve, korhadt a fának nekidöntve. Lehetne-e azzal valamit csinálni?  

 

Kondor Géza polgármester: Beszél a tulajdonossal, köszöni szépen. 

 

Lakossági résztvevő: 

Benke Tamás: Az itt elhangzott problémák egy része olyan, hogy hamarabb meg lehet oldani, 

mint amennyit itt beszéltünk róla. El tudna képzelni évente egy vagy két napot, amit meghirdet 

az önkormányzat egy feladat listával, összejönnek, akik itt laknak vagy itt van nyaralójuk 

kapával, kaszával, lapáttal és rendet teszünk akár a strandon, akár valahol közösen. 

 

Kondor Géza polgármester: Nagyon konstruktív. A Vízi Sport Egyesület szokott ilyet 

szervezni, abszolút üdvözli a javaslatot. Ha nincs több kérdés, észrevétel akkor az ülést bezárja. 

Köszöni, hogy a lakosság időt szánt rájuk. Az ülést 18:52 órakor bezárja.  

 

 

 

kmft. 

 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 


