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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 11-én 

(hétfőn) 16:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

Eitner József  képviselő 

Miklós Tamás  képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő 

  Slemmer József János képviselő (5 fő) 

 

Török Péter alpolgármester és Simon László képviselő jelezték távolmaradásukat.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Szakál Norbert 

Iván műszaki ügyintéző, Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző, Kovács Péter OSZKB 

tagja, Molnár Júlia könyvtáros, Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

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 4 fő 

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

Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

1. A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása   

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

2. A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

3.  Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

4.  Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről (2018 évről) 

Előterjesztő: Molnár Júlia könyvtáros 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

5. Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 
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                                                                 Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

6. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális 

ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

7. Beszámoló az Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előterjesztő: Miklós Tamás Értéktár Bizottság elnöke 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

8. Az előírt HÉSZ felülvizsgálat megindításáról döntéshozatal 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

9. A 303 hrsz.-ú területek terveztetése a tulajdonosi igények figyelembevételével 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

10. Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

11. Támogatási kérelmek 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

12. Balatoni Pontyfogó Kupa megrendezésére irányuló kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

13. Balatonátúszás együttműködési ajánlat elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

14. Révfülöp 9/2; 10/7 hrsz. Ingatlanok vagyonkezelői jogának megszerzése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

15. Rév Art Galéria üzemeltetésére érkezett kérelem elbírálása 
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

16. Termelői piac területén lévő büfé üzemeltetésére érkezett kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület használat iránti kérelmek elbírálása   

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat, és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

1. A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása   

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

2. A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

3.  Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

4.  Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről (2018 évről) 

Előterjesztő: Molnár Júlia könyvtáros 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

5. Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 
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                                                                 Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

6. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális 

ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

7. Beszámoló az Értéktár Bizottság tevékenységéről 

Előterjesztő: Miklós Tamás Értéktár Bizottság elnöke 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

8. Az előírt HÉSZ felülvizsgálat megindításáról döntéshozatal 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

9. A 303 hrsz.-ú területek terveztetése a tulajdonosi igények figyelembevételével 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

10. Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

11. Támogatási kérelmek 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

12. Balatoni Pontyfogó Kupa megrendezésére irányuló kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

13. Balatonátúszás együttműködési ajánlat elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

14. Révfülöp 9/2; 10/7 hrsz. Ingatlanok vagyonkezelői jogának megszerzése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

15. Rév Art Galéria üzemeltetésére érkezett kérelem elbírálása 
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

16. Termelői piac területén lévő büfé üzemeltetésére érkezett kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület használat iránti kérelmek elbírálása   

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 határozatokról szóló jelentést szeretné 

szóban, két pontban kiegészíteni. A Káli út 4. sz. alatti üzlethelyiségek bérletére érkezett 

ajánlat elbírálásáról szóló határozatunkat, kell, hogy kiegészítse. A bérleti szerződés 

megkötése folyamatban van. A bérlő családi problémái miatt nem volt életszerű jelenleg a 

bérleti díjak tárgyalása. Volt még egy határozat, a 1174/1 és 1177 hrsz.-ú ingatlanok 

telekösszevonásával kapcsolatos földhivatali eljárás lefolytatásáról. Az első lépcsőt 

megkezdtük, a telekalakítást kezdeményeztük és a földhivatalnál ez most folyamatban van. 

Kérdezi a szociális bizottság elnökét, történt-e valamilyen döntés? 

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság 1 fő részére 

50.000 Ft települési támogatást biztosított.  

 

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

kérdése, észrevétele a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtja, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló 

jelentést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

13/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: Kiegészítésképpen annyit elmondana, hogy tulajdonképpen a  

költségvetés nagy részét már a novemberi ülésen, a nagyobb volumenű beruházásokkal már 

virtuálisan elköltöttük. Kérdezi a pénzügyi munkatársat, hogy kívánja-e kiegészíteni az 

előterjesztést.  

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni, ha kérdés van, 

arra válaszol.  

 

Kondor Géza polgármester: A napirendet mindkét bizottság tárgyalta. Kéri az elnököket, 

hogy a bizottságok álláspontját ismertessék.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi 

ponthoz tartozó előterjesztéseket, 5 igennel egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Szintén megtárgyalták és 2 igennel javasolják 

elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e?  

 

Miklós Tamás képviselő: Jelezte a bizottsági ülésen is, hogy a hétvégén tűzetesebben is 

átnézi. A következő kérdései lennének: A 48. soron a bevételeknél, a bérleti díj bevétel 

tervezett 55 millió Ft. A szöveges előterjesztésben az áll, hogy az érvényben lévő szerződések 

alapján került meghatározásra. Két kérdése van ehhez, hogy figyelembe vettük ennek a 

megállapításánál a bérleti díj csökkentő vállalkozói beruházásokat, amit az előző években 

adtunk a vállalkozóknak. A másik pedig, benne van-e a Semsei bérbeadása 9 millió+Áfa. 

Következő kérdése, a piac üzemeltetése. Úgy döntöttek, hogy múlt év végén, illetve ez év 

elején fogják tüzetesen átnézni, illetve számokkal is kicsit körbenézni ennek működését.  

Terveztünk rá 508.000 Ft bevételt. Kérdése az, hogy csak ennyit tudunk tervezni ebben az 

évben? Gyakorlatilag ezzel szemben 2,1 millió kiadást tervezünk a másik oldalon.  Van még 

5-600.000 Ft bérleti díj az ott lévő dolgokból. Kérdése az, hogy ez veszteségesen fog 

üzemelni költségvetési terveink szerint ebben az esztendőben?  Harmadik kérdése az, hogy 

kiadási oldalon önkormányzat jogalkotás, általános igazgatás tevékenység dologi kiadásainak 

a 41. sora, mit tartalmaz az egyéb szolgáltatások 10 millió Ft-os előirányzata? Nem találta 

meg, átnézve a teljes anyagot. A 258. soron milyen ingatlan beruházások (pályázatok 

előkészítése) irányzunk elő 15,7 millió Ft-ot? Ez se derült ki konkrétan. A múzeumi 

gyűjtemény tevékenység, ő kérte még, hogy a miniszteri működés engedély alapján a 

Honismereti Gyűjtemény önálló költséghelyként jelenjen meg a költségvetésben. A dologi 

kiadások ellenőrzése miatt kérte, és köszöni, hogy belekerült. Kérdése az, hogy lesz a 

semmiből éves szinten 1,25 fő és 3,1 millió költség? Amikor ő társadalmi munkában végzi a 

tevékenységet. Viszont dologi költség nem lett tervezve, ami miatt az egészet kérte, tehát ezt 

hogyan tudjuk pontosítani, hogyan lehet egységes, mert nem egyértelmű ennek a része. Ennyi 

lett volna, köszöni szépen. 

 

Kondor Géza polgármester: Ezt a pénzügyes kolléganővel közösen fogják megválaszolni. 

Hátulról kezdené, a tervezői díjaknál, amit fejből tud most mondani, konkrétan, folyamatban 

vannak a Kúlturház, Galéria épületnek a műszaki tervei, építési engedéllyel rendelkezünk, de 
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kiviteli tervek készülnek, arra még nem fizettünk semmit. Ezek olyan 2-3 millió Ft-ba 

kerülnek, nem tudja pontosan az összeget megmondani, nem egy kis tétel. A kikötővel 

kapcsolatban megrendeltük a tervezést, amire még egy fillért nem fizettünk ki. Ez 3-4 

lépcsőfokú, a kifizetések a tervek elkészülte után fognak realizálódni, egy része valószínűleg 

a 2020-as évre át fog nyúlni. Jelenleg is folyamatban levő tervezések is várhatók, tekintettel 

arra, hogy a Modern Falvak program és egyéb tételekhez rövidesen állást kell foglalnunk, 

akár a Sportöltöző terveztetésére, a Császtai strand melletti területre, a vagyon viszonyok 

kezelésére, a Horgászcentrum terveztetéséről, tehát tervezésre kell bent hagyni keretet, ami 

bent szerepel összeg, azt ezekkel már túl is haladta. Amire még tud választ adni,  a piacot 

nyilvánvalóan nem veszteségesre tervezzük. A kerékpárkölcsönző és az üzlethelyiségnek 

bérbeadása, az már közel 1 millió Ft.  

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Az önkormányzatnak a szerződései, az 

ügyvédi díjak, tervezői díjak, a pályázatírónak érvényes szerződései vannak, ilyen költségek 

vannak. Ezek mind számlás szerződések. A múzeumi gyűjtemény, a közművelődésen a 

személyek voltak eddigi létszámban benne, a bérüket bontottuk külön egyelőre, ezt át kellett 

csoportosítani a következő költségvetésmódosításnál.  

 

Kondor Géza polgármester: Az orvoslakás felújítására szántunk 15 millió Ft-ot, így 

látatlanba, ha orvosváltás lesz mindenképp még a tavasszal meg kell oldanunk.  

 

Miklós Tamás képviselő: A bérleti díj bevételét 57 milliót hogyan terveztük? 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Az a tavalyi évről befolyt bevétel, nagyrészt. 

A befizetés beszámítandó az idei év bérleti díjába. Csökkentett módon lett betervezve.   

 

Miklós Tamás képviselő: Élő szerződésünk van, ennek a tervezése megtörténik-e vagy plusz 

eszköz. Nem mindegy, hogy van 10 millió pluszba. 

 

Kondor Géza polgármester: Amit letétbe leraktak, az rögtön bérleti díjként szerepel. És a 9 

millió Ft, külön kiszámláztuk még hozzá az Áfát. Gyakorlatilag az ez évi bérleti díját már 

befizette decemberben.  

 

Miklós Tamás képviselő: Tehát az 55 millióban benne van a 9 millió+Áfa? 

 

Kondor Géza polgármester: Nincs. A tavalyi évben ezt már befizette. Van-e még kérdés, 

észrevétel? 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Észrevétele lenne. A 2019. évi költségvetés összeg 

kisebb, mint a 2018. év, mivel pozítiv bevételeink voltak. Többlet bevételek. A 2019. évi 

költségvetés kiegyensúlyozott és biztonságos. Mind a bevételeknél, mind a kiadásunknál 

körültekintően terveztünk, az óvatosság elve alapján. Tehát a bevételeknél tényként vettük 

figyelembe azt, hogy a költségvetési juttatás csökkent. Az adóbevételeknél a korábbi évek 

átlagos szintjét vettük alapul.  Közel 130 millió Ft beruházást terveztünk. És ezen felül, még 

év végén is rendelkezni fogunk a következő évre elégséges tartalékkal. A maga részéről 

támogatja a költségvetés elfogadását. 
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Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. A tavasszal indul el a Kisfaludy 2. 

strandfejlesztési pályázat, szélesebb felhasználási körben. Ami a költségvetésünket is 

könyebbé teszi.  

 

Miklós Tamás képviselő: Kéri a Képviselő-testület támogatását, hogy a negyedéves 

módosításnál pontosítsuk a múzeummal. Nem egy számadatot akartunk elérni, hogy legyen, 

hanem a valós költséget, hogy mennyit fordítunk rá. Valós költségeket, hogy lássuk mit, 

mennyire költünk. A legközelebbi módosításnál pontosításra kerüljenek. Kéri azt is, hogy 

amire kérte az most sincs benne, tehát nincs 100-200 ezer Ft beszerzésre. Polgármester úr 

engedélyezte és segített a besszerzésben, ezek legyenek áttekinthetőek, követhetőek és 

tervezhetőek. Véleménye lenne még a felhalmozás kiadásokhoz. 130 milliós 

előirányzatunkban nincs olyan, ami plusz jövedelmet eredményezne önkormányzati 

bevételként. Sem a gyermekpancsoló, sem a szinpad eszközbeszerzés szükségesek mindegyik, 

tudja, de ugyanakkor nincs egy elem ami plusz bevételt hoz. Kevés figyelmet fordítunk a 

bevétel növelésre. Ennek függvényében támogatja a költségvetés elfogadását.   

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni az észrevételt. Szeretné hozzátenni, hogy ezt a pénzt 

valamivel előteremtettük, amiket minden évben vissza tudunk forgatni. Ami azt jelenti, hogy 

a piac, szinpad, a strandfelújítások azok mind többletbevételt hoznak azzal, hogy a településre 

többen látogatnak. A bevételeink minden évben nőnek. Épp a mai nap kellett egy táblázatot 

kitölteni a Kisfaludy 2. programhoz, a turisztikai ügynökségnek, ami egyértelműen mutatja 

azt, hogy ha valamire költünk, az hozza a plusz értéket. Van-e még valakinek észrevétele?  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A pancsoló elkészülte szintén egy szolgáltatás 

bővítés volt a strandon. A másik strandra is fordítottunk a tavalyi évben, a homokozással 

kapcsolatban. Ezeket a dolgokat az idei évben a díjakba finoman be kell építeni. A két 

strandnak a forgalma tavaly, 70.000 látogató volt. A Semsei majornál, a kempinghasznosítás 

meg fog jellenni az adónál.  

 

Kondor Géza polgármester: Egyéb észrevétel van-e a költségvetéssel kapcsolatban. 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati 

rendelet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről 

 

Kondor Géza polgármester: Még két szavazást meg kell ejteniük a költségvetéssel 

kapcsolatban. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben. A következő 3 évben 

adósságot keletkeztető ügyletet nem tervezünk. Szavazásra bocsátja, aki egyetért ezzel, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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14/2019. (II.11.) Kt. határozat 
 

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettsége megállapításáról  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

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

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

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

                                                              2019.   232.974.000 Ft 

                                                              2020.   233.000.000 Ft 

        2021.   233.000.000 Ft 

                                                              2022.   233.000.000 Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2019.  0 Ft 

                                                              2020.  0 Ft 

                                                              2021.  0 Ft 

         2022.  0 Ft 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a költségvetéshez kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

15/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi 

költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  

 

 

2. A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A közbeszerzési értékhatárok határait ismerve, a jelenlegi 

aktuális beruházásaink közül, amelyeket tudunk indítani, olyat nem ismerünk, ami ezt az 

értékhatárt meghaladná. Jelenleg egy nullás közbeszerzési tervet szándékozunk elfogadni. A 

napirendet mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel támogatja az 

előterjesztés elfogadását.  
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Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 2 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a 2019. évi közbeszerzési tervvel egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

16/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény alapján Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2019. évi összesített 

közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.   

 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 

fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

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

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Tekintettel arrra, hogy 2019-ben választások lesznek, az éves 

szabadságát a kolléganők úgy számolták ki, hogy szeptember 30-ig jár neki 29 nap. Azt 3 

egyelő részre ő elosztotta. Valamint a tavalyi évben a szabadságát kivette, erre az évre nem 

hozta át.  Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 2 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

17/2019. (II.11.) Kt. határozat 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kondor Géza, polgármester 2019. 

évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Július 1-12-ig, Július 22- 

augusztus 10-ig, és szeptember első hete. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Elnézést kér már elfogadták a napirendeket, de Zsitnyányi úr 

jelezte, hogy vonattal érkezett. Ha a képviselők megengednék, hogy a 11. napirendi pontot, a 

támogatási kérelmeket előrevegyék? Aki elfogadja, hogy a 11. napirendi pontot előrevegyék 

kézfeltartással jelezze? 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja következő napirendi pontként a 11. napirendi pont 

megtárgyalását. 

 

 

4. Támogatási kérelmek (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Támogatási kérelmet, adott be a Kővágóörsi Önkéntes 

Tűzoltóegyesület, összeget nem jelölt meg, a Révfülöpi Polgárőrség 500.000 Ft támogatási 

összeget kért, mint a tavalyi évben, és a Révfülöpi Partszépítő és Fürdőegyesület 250.000 Ft 

támogatási összeget jelölt meg. Mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 2 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e?  

 

Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke: Egy-két mondattal alátámasztaná kérelmüket. 

Kevés olyan civilszervezet van az országban, ami azt mondhatja magáról, hogy 120 éves. Ez 

Révfülöpnek pozitív. Szeretnének ebből az összegből egy olyan kiadványt megjelentetni, 

természetesen felajálják a könyvtárnak, amely nívós és a polgárok számára is olvasható. Nem 

tudják még mekkora összeget fog ez magába foglalni, de mindenképp dolgoznak rajta. 

Szeretnék, ha még ebben az évben át tudnák adni. Köszöni a támogatást. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Megtiszteltetés, hogy az évforduló alkalmából ezzel a 

szerény összeggel örömmel állhatunk rendelkezésre. Megköszöni az egyesület edddigi 

tevékenységét. Javasolja, hogy szavazzák meg a támogatási kérelmeket. Van-e még kérdés, 

hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a Kővágóörsi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 100.000 Ft-os támogatásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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18/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatásáról 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

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

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

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

100.000 Ft-tal, azaz Egyszázezer forinttal támogatja.   

 

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

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 

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

 

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

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

bekezdésében meghatározottakra.  

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

kifizetéséről. 

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

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. március 31. 

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

szerint 

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

lejártát követő testületi ülésen. 

 

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

a Polgárőrség 500.000 Ft-os támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

19/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

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

rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Révfülöp Nagyközség 

Polgárőrsége (Székhely: 8253 Révfülöp. Badacsonyi u. 14.) (továbbiakban: Polgárőrség)  

egyszeri 500.000 Ft-tal, azaz Ötszázezer forinttal támogatja.   
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A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Polgárőrség pénztára javára.  

A támogatás célja: A Polgárőrség működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

A Polgárőrség a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója:  031060 Bűnmegelőzés 

 

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

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

bekezdésében meghatározottakra.  

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

kifizetéséről. 

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

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. március 31. 

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

szerint 

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

lejártát követő testületi ülésen. 

 

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

a Fürdőegyesület 250.000 Ft-os támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

20/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Révfülöpi Partszépítő és Fürdőegyesület támogatásáról 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

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

rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Révfülöpi Partszépítő és 

Fürdőegyesületet (Székhely: 8253 Révfülöp, Halász u. 16.) (továbbiakban: Egyesület)  

egyszeri 250.000 Ft-tal, azaz Kétszázötvenezer forinttal támogatja.   

 

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

A támogatás célja: Az Egyesület 120 éves évfordulója kiadványának kiadásai támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója:  011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

 

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

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

bekezdésében meghatározottakra.  
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Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

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

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. március 31. 

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

szerint 

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

lejártát követő testületi ülésen. 

 

 

5. Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről (2018 évről) 

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

 

Kondor Géza polgármester: Visszatérne az eredeti sorrendre. Ez a napirend a munkaterv 

szerint novemberben szerepelt volna, de tekintettel arra, hogy most februárban van egy 

magasabb szintű beszámolási kötelezettség, most tűzték napirendre. Kérdezi Molnár Júlia 

könyvtárost, kívánja-e kiegészíteni a napirendet? 

 

Molnár Júlia könyvtáros: Nem, köszöni szépen. 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendet csak a szociális bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Könyvtár vezetője egy részletes beszámolót 

készített, a Könyvtár magas szinvonalon biztosítja, mind a község lakosságának, mind az ide 

látogató turistáknak ezirányú színvonalas ellátását. A bizottság 2 igennel javasolja elfogadásra 

a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a könyvtári beszámoló elfogadásával 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

21/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 
 

 

16:37 órakor Molnár Júlia könyvtáros távozik az ülésről. 
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6. Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ennek oka, hogy decemberben egy támogatási kérelem érkezett 

hozzánk. Fel kell venni az SZMSZ-be a kormányzati funkciót. Egy plusz pont beépítéséről 

van szó. Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel támogatja az 

előterjesztést. 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 2 igennel támogatja.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra 

bocsátja, aki egyetért az SZMSZ módosítással, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete 

a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

16:40 órakor Molnárné Vagányi Diána távozik az ülésről. 

 

 

7. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások 

szabályozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításáról (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ezt a módosítást az emelkedő bérek, nyugdíjak miatt kell 

megtennünk. Eléggé elévült szabályozásunk volt. Gyógyszertámogatás, lakhatási költségek, 

tartósan beteg ápolása és a rendkívüli települési támogatásról van szó. Kéri jegyzőasszony 

segítségét az ismertetésben. 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Amit eddig a polgármester úr elmondott, az 

teljesen jó volt. A melléklet tartalmazza a rendelet módosítást, ki is osztottuk a pontosított 

szöveget, amiben már a bizottságok által javasolt százalékok szerepelnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 

kérdezi először a szociális bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 
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Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Merült–e fel kérdés, észrevétel? Amennyiben nem, szavazásra 

bocsátja, aki a szociális rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet: 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló  3/2015. (II.16.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 

 

8. Beszámoló az Értéktár Bizottság tevékenységéről (tárgyalja: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A novemberi ülésen egy részletes beszámolót kaptunk, az 

került pontosításra, illetve némileg átdolgozva elénk. Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi 

pontot, kéri először a szociális bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 2 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag 

elfogadásra ajánlja a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi az előterjesztés előkészítőjét Miklós Tamást, hogy 

kívánja-e kiegészíteni?  

 

Miklós Tamás képviselő: Csak annyiban, hogy annyi program lesz most az elkövetkező 

hetekben, pl. Téli Esték. Az utána követő időszakra tervezik az Értéktár Bizottság ülésének az 

összehívását. Valamint március végére, április elejére egy nagyobb rendezvényt terveznek, a 

község lakosságát szólítanák meg az Értéktárral kapcsolatosan. Amit fontosnak tart, hogy az 

önkormányzat honlapján jelenjen meg az Értéktár Bizottság dokumentumai és a tájékoztatás.  

 

Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke: Szeretné ha valaki definiálná, mi az, hogy 

révfülöpi érték? Azért teszi fel ezt a kérdést, mert ők úgy gondolják, hogy a Révész szobor, az 

révfülöpi érték. Az lenne a kérése, hogy ez év novemberében foglalkozzunk azzal, hogy télire 

óvjuk meg ezt a szobrot. A megóvás módja az, hogy méhviaszt kell elkeverni alkoholba, és 

akkor ezzel kell bekenni a szobrot.  
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Kondor Géza polgármester: Azt gondolja, hogy ha bármilyen javaslat érkezik, akkor az 

értéktár bizottsági tagok lejegyzett javaslatot, örömmel felveszik, amit arra érdemesnek 

találnak. Az idén szakember javasolta, hogy ne fóliázzunk le semmilyen szobrot, mert többet 

ártunk nekik. 

 

Miklós Tamás képviselő: A Fürdőegyesület közgyűlésén szívesen tart egy rövid tájékoztatót 

az Értéktár Bizottságról.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e még kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, szavazásra 

bocsátja, aki az Értéktár Bizottság beszámolójával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

22/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Értéktár 

Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

9. Az előírt HÉSZ felülvizsgálat megindításáról döntéshozatal (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Papp Zoltán megbízott főépítész a bizottsági ülésen részletes 

tájékoztatást tartott. Amikor ezt a napirendi pontot beépítettük a munkaterve, az az utasítás 

volt, hogy 2019. év végére minden településnek az általános HÉSZ felülvizsgálatot el kell 

végezni. Ezt megváltoztatták 2021. év végéig, kitolták. Jelenleg semmilyen érdekünk nincs 

arra, hogy most ezt előrehozzuk. A műszaki osztályon a beérkezett lakossági javaslatokat a 

kollégák már most gyűjtögetik, azért, hogy azok ne felejtelődjenek el, azokat nyilvántartásba 

vesszük. Ha valami nagyon fontos vállalkozói érdek, egyéb magánérdek hozzáfűződik, egyéni 

eseti kezdeményezésre az érintett részéről kerülhet sor. Az a lényeg, hogy most nem kell 

megbíznunk tervezőirodát, adatgyűjtés folyik, ezzel az üggyel jelen pillanatban több teendőnk 

nincs. Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság is 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra 

bocsátja, aki egyetért azzal, hogy jelenleg nem índítjuk el a HÉSZ felülvizsgálatot, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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23/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Településrendezési Eszközök felülvizsgálatának megindításáról. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Településrendezési eszközök 

felülvizsgálatára vonatkozó tájékoztatást megtárgyalta és a felülvizsgálatot jelenleg nem 

kezdeményezi.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2019. március 15. 

 

 

10. A 303 hrsz.-ú területek terveztetése a tulajdonosi igények figyelembevételével 

(tárgyalja: GTTB-OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A 303 hrsz.-ú ingatlanok a Rétsarki részen, a benzinkúttal 

szembeni belterület, ahol az egykori kárpótlásokból több száz m2 hosszú, keskeny 

kezelhetetlen ingatlanok kerültek magántulajdonba. Bíztunk abba, amikor ezt napirendre 

vettük, hogy ott egy tulajdonosi egyeztetéssel olyan szintre kerül, hogy konkrét dolog történik 

a mostani ülésig. Az önkormányzat az ősz folyamán, igaz más céllal, hogy beazonosíthatóak 

legyenek az ingatlanok kijelölte a telekhatárokat, felül a Rétsarki dűlő részéről. A tél 

folyamán kimérettük az alsó telekhatárokat is, ami minket is érint, mert tudjuk, hogy hol van 

út, és az már a mi feladatunk. Ez valamilyen szinten az ingatlanpiacot is felpörgette, elindult a 

tulajdonosi köröknek az egységekbe szerveződése, megbízott ügyvéd által. Olyan stádiumban 

még nincsenek, hogy konkrét igényt tudjanak elénkrakni. Amikor ezt elénkteszik, akkor 

tudjuk azokat a döntéseket meghozni, amiket szerettünk volna most februárban. A munka 

nehezebb részét elkezdték önszerveződőleg, mi a rendeletalkotási kötelezettségünkkel tudunk 

támogatást gyújtani, illetve az esetleges településtervezői díjakhoz hozzájárulni. A 

bizottságok tudomásul vették a szóbeli tájékoztatást.  

 

 

11. Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatásának elszámolása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: 3 beszámolóról van szó. A Gazdasági Bizottság 

mindegyiket 5 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság is mindegyiket egyhangúlag 2 igennel 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kiegészítené, hogy késve érkezett egy anyag, azon most 

dolgozunk és a következő ülésen vesszük napirendre. Van-e kérdés, észrevétel? Három 
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szavazást kell megejtenünk ezzel a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdés, 

észrevétel, szavazásra bocsátja, aki a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

24/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület (8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) részére nyújtott, 2018. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel a Polgárőrség beszámolójával 

kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Révfülöpi Polgárőr Egyesület 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

25/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatásának elszámolásáról 

 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Révfülöp Nagyközség 

Polgárőrsége (8253 Révfülöp, Badacsonyi út 14.) részére nyújtott, 2018. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

a Magyar-Finn Baráti Társaság támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásával 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

26/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Magyar-Finn Baráti Társaság támogatásának elszámolásáról 

 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyar-Finn Baráti Társaság 

(8253 Révfülöp, Káli út 17.) részére nyújtott, 2018. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 
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Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

12. Balatoni Pontyfogó Kupa megrendezésére irányuló kérelem elbírálása (tárgyalja: 

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

 

Kondor Géza polgármester: Tematik Kábel Kft. adott be egy kérelmet, hasonló 

feltételekkel, mint a másik horgászverseny. A mai napon érkezett a Halászati Zrt.-től egy 

körlevél, azzal a kéréssel fordulnak az önkormányzatokhoz, hogy minden település a 

lehetőségeihez képest szíveskedjen hozzájárulni a horgászversenyek támogatásához. Szári 

Zsolt a Halászati Zrt. vezérigazgatója a Téli Esték alatt vendégünk lesz, szerinte erről a 

témáról ő részletes beszámolót fog tartani.  Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság is 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a kérelem elfogadásával, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

27/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa, együttműködési megállapodás 

megkötésével kapcsolatban. 

      

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Tematik Kabel Kft (1012 

Budapest, Márvány utca 17.), mint a nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa szervezője 

kérelmét megtárgyalta és elfogadta. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a 2019. április 14. és 2019. április 20. közötti 

időszakban megrendezésre kerülő Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa megrendezéséhez az 

alábbi területeket biztosítja: 

 

1.) Sportközpontok és a kemping közötti területen, 1174/2. hrsz 2 csapat 

2.) Szigeti strand területén, 1257 hrsz. 2 csapat 

3.) Sporttelep területén, 1258 hrsz. területen 1 csapat 

4.) Császtai strand területén, 7/1 hrsz. 3 csapat 

5.) Császtai strand jobb oldalán, 9/2. hrsz. 1 csapat 
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A terület használatáért szervező 400.000 Ft + áfa, azaz négyszázezer forint + áfa használati 

díjat fizet, amelyet egy összegben fizet meg Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által 

kiállított számla alapján, 2019. április 14.-ig.  

 

A képviselő-testület felhívja a kérelmezőt, hogy verseny lebonyolításához szükséges 

engedélyek beszerzéséről gondoskodjon, bejelentéseket tegye meg.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

előkészítésére és megkötésére. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester            

Határidő: 2019. március 15.                       

 

 

13. Balatonátúszás együttműködési ajánlat elfogadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Már 30 év óta Révfülöp ad helyszínt ennek a rendezvénynek. 

Egy új cég szervezi, profi módon. A polgárőrségnek az elmúlt évben még egy apró összeggel, 

szerződésen kívül elismerték a munkáját is. Feltételek azok, amik tavaly voltak. Azt gondolja 

egy korrekt megállapodás van közöttünk. Mindkét bizottság tárgyalta. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság is 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a Balatonátúszás együttműködési 

ajánlat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

28/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft. 2019. évi Balaton-átúszás rendezvény 

lebonyolításával kapcsolatban. 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Aranyhíd 

Balatonátúszó Sport Kft. (7400 Kaposvár Irányi D. u. 5.) valamint Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzata között, a 2019. évi Balaton-átúszás rendezvénnyel kapcsolatos 

együttműködési megállapodás megkötéséhez az alábbiak szerint:  

 

a. A rendezvény tervezett időpontja 2019. június 29, amely az időjárásra tekintettel 

halasztható. 
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b. A Képviselő-testület bruttó 1 212 840 Ft összegben állapítja meg a fizetendő díj mértékét, 

abban az esetben, ha a rendezvény halasztás nélkül az eredetileg meghirdetett időpontban 

megtartásra kerül.  

c. Abban az esetben, ha a rendezvény halasztott időpontban kerül megtartásra, a 

fizetendő díj mértéke bruttó 1 010 700 Ft. 

 

d. Amennyiben az időjárási körülmények miatt a Balaton-átúszás véglegesen elmarad, az 

igénybevételi díjat nem kell megfizetni. 

 

e. Az b)-c) pontokban meghatározott egyösszegű díjon felül a rendezvényen regisztrált 

minden egyes résztvevő után további 100 Ft/fő díjat kell az Önkormányzat részére 

megfizetni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó együttműködési 

megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2019. március 30. 

 

 

14. Révfülöp 9/2; 10/7 hrsz. Ingatlanok vagyonkezelői jogának megszerzése (tárgyalja: 

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

 

Kondor Géza polgármester: Rendkívüli testületi ülésen a Képviselő-testület kezdeményezte 

az MNV Zrt.-nél a Császtai strand melletti területnek a vagyonkezelői jogának átengedését. 

Erre van lehetőség, amit meghoztunk határozatot, azt kell pontosítanunk, megjelölni a 

felhasználás célját, sporttevékenységre, horgászati célra szeretnénk kérni. Mindkét bizottság 

tárgyalta. 

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság is 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a pontosított határozati javaslat 

elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

29/2019. (II.11.) Kt. határozat 
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Révfülöp 9/2 és 10/7  hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelői jog megszerzésére irányuló 

eljárás lefolytatásáról. 

                                                      

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp 9/2 és 10/7 helyrajzi 

számú ingatlanok vagyonkezelői jog megszerzésére vonatkozó anyagot megtárgyalta. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Magyar Állam tulajdonában 

lévő 9/2. és 10/7. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok vagyonkezelői jog megszerzése 

érdekében megbízza Kondor Géza polgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé 

az alábbi nyilatkozatot megtegye. 

 

Alulírott Kondor Géza polgármester, Révfülöp Nagyközség Önkormányzata (székhely: 8253 

Révfülöp, Villa Filip tér 8, adószám: 15733957-2-19, Azonosító szám: 037119) 

képviseletében nyilatkozom, hogy a Révfülöp 9/2 és 10/7 helyrajzi számú ingatlanokat, 

(továbbá Ingatlanok) vagyonkezelésbe vételét kizárólag a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában 

meghatározott közfeladat ellátásához szükséges célból kezdeményeztem, és nyilatkozom, 

hogy az Ingatlanok teljes egészében szükségesek e közfeladat ellátásához, amely közfeladat 

megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A § (1) bekezdésében 

megjelölt „közfeladat” meghatározásnak. 

 

Tudomásul veszem, hogy az MNV Zrt. a közfeladat ellátását a tulajdonosi ellenőrzés keretei 

között, az arra irányuló szabályok szerint ellenőrizheti. 

 

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

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2019. március 01. 
 

 

15. Rév Art Galéria üzemeltetésére érkezett kérelem elbírálása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Halász utcában a régi könyvtár helyén működteti Bogdán 

Katalin, ismételten kérte a galéria üzemeltetését. Örömmel fogadtuk jelentkezését. Mindkét 

bizottság tárgyalta, kéri először a kulturális bizottság véleményét.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság is 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a kérelem elfogadásával, 

kézfelemeléssel jelezze.  
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

30/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Bogdán Katalin e.v. Rév Art Galéria üzemeltetésére érkezett kérelmének 

elbírálásáról. 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Bogdán Katalin e. v., Rév Art 

Galéria üzemeltetésével kapcsolatos kérelmét megtárgyalta és azt az alábbiak szerint 

elfogadta. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Bérbe adja a tulajdonában lévő Révfülöp, Halász utca 

6. (1278 hrsz.) szám alatti volt Könyvtár helyiséget időszakos kiállítások, képző-

iparművészeti tárgyak bemutatása és árusítása céljából, 2019. június 1. - 2019. augusztus 31. 

közötti időszakra. 

 

A bérleti díj összege 115.000 Ft + áfa, azaz egyszáz tizenötezer forint + áfa, melyet az 

Önkormányzat által kiállított számla alapján 2019. június 30-ig köteles megfizetni.  

 

Bérlő köteles a bérlet időtartama alatt a közművek használatért (elektromos áram, víz) havi 5 

000 Ft összegű átalányt fizetni a Bérbeadó részére. A szemétszállításra a Bérlő a bérleti 

időszakra külön szerződést köt a szolgáltatóval 

  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés előkészítésére és 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. május 30. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

 

 

16. Termelői piac területén lévő büfé üzemeltetésére érkezett kérelem elbírálása 

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

 

Kondor Géza polgármester: Tavaly a piac mellett épült egy büfé, amit meghirdettünk. A 

tavalyi bérlő idén is beadta kérelmét, szeretné, ha 500.000 Ft-ra mérsékelnénk díját. Mindkét 

bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság is 2 igennel javasolja elfogadásra a 

testületnek.  
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Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a kérelem elfogadásával, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

31/2019. (II.11.) Kt. határozat 

 

Sifferné Ferenczi Beáta, Révfülöp termelői piacnál lévő büfé üzemeltetésre 

érkezett kérelmének elbírálása. 

     

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Bérbeadó) a 

Sifferné Ferenczi Beáta e.v. (székhely: 8253 Révfülöp, Kacsajtosi út 46.) továbbiakban 

Bérlő) kérelmének helyt adva az Önkormányzati tulajdonú, Révfülöp 1168/10 hrsz. Termelői 

Piac területén lévő, 15 m2 területű vendéglátó üzletet bérbeadásához 2019. március 01. – 

2019. december 31. időpontok között az alábbi kikötésekkel hozzájárul. 

 

A 2019. évre megállapított bérleti díj 500.000 Ft + áfa, + rezsiköltség. 

 

A bérleti díjat átutalással, Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 11748052-15733957-

00000000 számú bankszámlája javára kell megfizetni Tulajdonos részére, az általa kiállított 

számla alapján az alábbiak szerint. 

 

2019. július 15 -ig   250.000 Ft + Áfa 

2019. szeptember 30 -ig 250.000 Ft + Áfa 

 

Az üzemeltetés során felmerülő rezsiköltség, közüzemi díjak vállalkozó részére az 

Önkormányzat részéről kiszámlázásra kerülnek. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Bérleti Szerződés elkészítésére és aláírására. 

 

Felelős Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2019. február 28. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Mielőtt rátérnénk a zárt ülésre, szeretne pár szót mondani. 

Szombaton kerül megrendezésre a szokásos 12.-i Rianás, Forralt bor főzőverseny, amit most 

egy látványos disznóvágással szeretnénk kiegészíteni, ezzel tradíciót termteni. A Téli 

Estékkel pedig hétfőtől folytatnánk kulturális sorozatunkat. Megkérdezi a képviselőket 

kívánnak-e valamit bejelenteni?  

 

Miklós Tamás képviselő: A bankautomata nem fog működni hosszabb ideig, erről van–e 

valami bővebb információ?  

 

Kondor Géza polgármester: Igen, minket is váratlanul ért, nem egyeztettek velünk sem, 

hogy leszerelték.  Felvettük a tapolcai OTP-vel a kapcsolatot, arra az átmeneti időszakra, 

amíg a bolt zárva tart, praktikusabb helyre tudnánk-e telepíteni. Ezzel kapcsolatban a jövő 
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héten lesz egy megbeszélés. Mindenképp szeretné, hogy ez a pár hónap se maradjon 

lefedetlen, de erre garanciát nem tud nyújtani.  

 

Miklós Tamás képviselő: Üzlet felújítással kapcsolatban van valami információ? 

 

Kondor Géza polgármester: Építési engedéllyel rendelkeznek. Tavaly már szerették volna 

elvégezni, de belecsúsztak a szezonba. Elképzeléseik szerint májusban végeznek a felújítással.  

Amennyiben nincs másnak bejelenteni valója, kérdése megköszöni az aktív részvételt. Az 

ülést 17:07 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 


