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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 10-én 

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

 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza              polgármester 

Miklós Tamás              képviselő 

  Slemmer József János            képviselő 

                        Szabó Sándor Pál                   képviselő 

                        Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő      

                        Zsifkovics Szilvia                  képviselő    (6 fő) 

 

Török Péter képviselő jelezte távolmaradását. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szabó Tímea jegyző, Domina Balázs GTTB tag, Molnárné 

Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző, Szakál Norbert Iván műszaki ügyintéző, Balogh Péter 

Révfülöpi Vízi Sportegyesület elnöke, Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke, Molnár Júlia 

könyvtáros 

 

Lakossági résztvevő: 2 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Kondor Géza polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő, és a 

polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.  

A napirendekkel kapcsolatban javasolja, hogy a könyvtár beszámolóját vegyék előre, valamint 

érkezett egy megkeresés a Kerekek és Hullámok rendezvénnyel kapcsolatban, javasolja, hogy 

ezt a 21. napirenden belül a Bőszél vitorlás rendezvény kérelemmel együtt tárgyalják. 

Visszavonja a 11. és a 12. napirendi pont tárgyalását. Nem szavaznának újra a kulturális és 

turisztikai látogatóközponttal kapcsolatban, és a népszavazás elrendelését elhalasztja. Bízik a 

kölcsönös kompromisszum kialakításában a rendelkezésre álló törvényes határidőn belül. 

Valamint a 18. napirendi pontot is levenné a napirendről, itt felmerültek olyan körülmények, 

amik nem biztos, hogy a kérelmező érdekeit képviselné, így egy másik időpontban tárgyalnának 

erről. 

Ezekkel a módosításokkal ismerteti a napirendi pontokat. 

 

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

 

Miklós Tamás képviselő: A munkatervben szerepelt még két napirendi pont, az egyik a 

Kultúrház létesítésének lehetőségei, a másik pedig a Halász utca parkolásának és 

közlekedésének felülvizsgálata című napirendek. Ezeket a napirendeket kellett volna ezen az 

ülésen tárgyalni. Mikorra ütemezik át ezeket? 

 

Kondor Géza polgármester: A kultúrházzal kapcsolatban felmerült a népszavazási 

kezdeményezés, aminek az elrendelése most elmarad, ebből kifolyólag gondolták, hogy ennek 

az eldöntését tovább halasztják. Valószínűleg egyezségre jutnak. Az utakkal kapcsolatban 
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pedig, tekintettel arra, hogy a márciusi napirendek között szerepel a Révfülöp közlekedési 

helyzetének felmérése, meglévő közlekedési tervek felülvizsgálata című napirend, az 

előterjesztést javasló képviselő úrral egyeztetve, abban maradtak, hogy ezeket a napirendeket a 

márciusi ülésen összekapcsolják. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

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

megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

1. Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről (2019. évről) 

Előterjesztő: Molnár Júlia könyvtáros 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

2. A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

3. A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

4. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

5. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

6. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                                 Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

7. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

8. Helyi média helyzetének áttekintése, fejlesztési lehetősége 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

9. Császtai strand szolgáltatási minőségének javítása, szezonon kívüli hasznosítása 
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

10. Révfülöpi csónakkikötő létesítése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

11. Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkok éves állapotfelmérése, 

hasznosítása, fejlesztési lehetőségei 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

12. Révfülöp, Káli út 4. szám alatti üzletek pályázat útján történő hasznosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

13. A Hajnal utca és a Révfülöp belterület 520 hrsz.-ú ingatlan között kialakult 

helyzettel kapcsolatos kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

14. Termelői piac működtetésének hatékonyabbá tétele a pályázati feltételek                 

figyelembevétele mellett 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

15. Település szabályozási vonal áthelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

16. Balaton átúszás lebonyolításával kapcsolatos együttműködési megállapodás      

megkötése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

17. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa, együttműködési megállapodás 

megkötése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

18. Bőszél vitorlás rendezvény kérelem, 

Kerekek és Hullámok rendezvénnyel kapcsolatos megkeresés 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

19. Együttműködési megállapodás kötése a Csobánc Vadásztársasággal 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 
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20. Lakossági mobil szűrőbusz útján történő szűrővizsgálat vonatkozásában 

érkezett védőnői javaslat megtárgyalása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

21. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

22. Iskolai körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

23. Együttműködési megállapodás megújítása Rév településsel 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

24. Egészségünkért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

25. Petőfi utca és a 692/1 hrsz.-ú ingatlan közötti támfal építése kapcsán kialakult         

helyzet  megtárgyalása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

26. Sifferné Ferenczi Beáta, Révfülöp termelői piacnál lévő büfé üzemeltetésre 

érkezett kérelmének elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

27. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

28. Döntéshozatal a Szilvásy Nándor életművéről szóló könyv kiadásának 

támogatásáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

29. Támogatás iránti kérelmek 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

30. Balatoni Szövetség kérelme Hírbalaton kiadvány megjelenésének 

támogatására 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

31. Balatoni Bringakör kiemelt állami beruházással kapcsolatos döntéshozatal 
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület használat iránti kérelem 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 határozatokkal kapcsolatban kiegészítést nem 

kíván tenni. Kérdezi a szociális bizottság elnökét, hogy van-e közlendője. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság 

4 fő részére összesen 280.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapított meg. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, kinek van kérdése a 

lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs a lejárt idejű határozatokkal kapcsolatban, szavazásra 

bocsátja, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

1/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről (2019. évről) 

(tárgyalta: OSZKB) 

Előterjesztő: Molnár Júlia könyvtáros (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi az előterjesztés készítőjét, hogy kíván-e kiegészítést 

tenni? 

 

Molnár Júlia könyvtáros: Nem kívánja kiegészíteni. 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri a Szociális Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  
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Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási Bizottság 3 igennel 

támogatta a beszámoló elfogadását.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? 

 

Miklós Tamás képviselő: Érdekeltségnövelő támogatásban 230.000 Ft-ot nyert a tavalyi évben 

a könyvtár. A tervezett könyv és folyóirat beszerzés keretében, vagy azon felül lehetett 

elkölteni? 

 

Molnár Júlia könyvtáros: Azon felül. 

 

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

bocsátja, aki egyetért a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről 2019. évről szóló 

beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

2/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi könyvtári ellátásról, a 

könyvtár 2019. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 

16:10 órakor Molnár Júlia távozik az ülésről. 

 

 

2. A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása (tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi a napirend előkészítőjét kívánja-e kiegészíteni az 

előterjesztést? 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni. 

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. Átadja a szót először a Gazdasági 

Bizottságnak. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi 

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

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Szintén megtárgyalták és 3 igennel 

javasolják elfogadásra a testületnek. 

 

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

 

Miklós Tamás képviselő: Röviden tájékoztatást ad a 2020. évi költségvetésről. 698 millió Ft-

os bevétellel és kiadással számolva a költségvetést, a személyes juttatásokra 105 millió Ft + a 
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járulékokra még 18 millió Ft került tervezésre. A beruházásokra 76 millió Ft került tervezésre 

a temető urnafaltól elkezdve a strandig. Felújításokra pedig 101 millió Ft. Közel 90 millió Ft 

lesz a tartalék összege. Mindezek alapján az önkormányzat költségvetése biztonságos, és 

biztosított a 2020. évi működésre. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni a kiegészítést. Az év egyik legfontosabb napirendjéről 

döntenek most. Van-e valakinek még kérdése, észrevétele? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért, az előterjesztés szerinti rendelettervezet 

elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja az 

 

1/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletet 

 

a 2020. évi költségvetésről 

 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a költségvetéshez kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

3/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Tájékoztatási kötelezettségről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéshez 

kapcsolódó, az államháztartási törvény szerinti tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Nem szándékoznak az elkövetkező 3 évben adósságot 

keletkeztető gazdasági tevékenységet kezdeményezni. Szavazásra bocsátja, aki egyetért az 

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettsége megállapításáról szóló határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

4/2020. (II.10.) 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 8. § (2) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
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költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint 

állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

                                                              2020.   252.260.000 Ft 

                                                              2021.   250.500.000 Ft 

                 2022.   250.500.000 Ft 

                                                              2023.   250.500.000 Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2020.  0 Ft 

                                                              2021.  0 Ft 

                                                              2022.  0 Ft 

                   2023.  0 Ft 

 

 

3. A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása (tárgyalta: GTTB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A 2020. évre közbeszerzést nem szándékoznak kezdeményezni. 

Ha bármi olyan dolog merülne fel, az testületi ülés keretében módosítható. Most egy nullás 

közbeszerzési tervet szándékoznak elfogadni.  

Kérdezi a Gazdasági Bizottságot, hogy a napirenddel kapcsolatban milyen döntés született? 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel támogatja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

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

bocsátja, aki egyetért a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

5/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény alapján Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2020. 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  
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16:15 órakor Molnárné Vagányi Diána távozik az ülésről. 

 

 

4. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása (tárgyalta: 

GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri először a Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi 

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

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Szintén megtárgyalták, és 3 igennel 

javasolják elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Az árképzésnél a környező településeket vették figyelembe. A 

cél az volt, hogy a legolcsóbb alatt maradjanak. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztés szerinti rendelettervezet 

elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletet 

 

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról  

 

 

5. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

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

 

Kondor Géza polgármester: Kéri jegyző asszonyt röviden foglalja össze a napirendet. 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: Valamennyi önkormányzat SZMSZ-e tartalmazza általában 

mellékletként azokat az ún. kormányzati funkciókat, amelyeken az egyes faladatokkal 

kapcsolatban felmerülő bevételek és kiadások elszámolásra kerülnek, és két kormányzati 

funkció vonatkozásában merült fel egy kis javítási kérdés. Az egyik, a határon túli magyarok 

egyéb támogatásai nevű kormányzati funkció, melyet a könyvelésben használhatnak, de az 

SZMSZ-ben nem szerepeltethetik. A másik pedig a versenysport és utánpótlás nevelési 

tevékenység támogatása, aminél az elnevezés került javításra, de ez nem érinti az ezen a 

feladaton gyújtott támogatásokat. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kéri először a Szociális Bizottság 

véleményét. 

 

Bizottsági vélemények:  
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Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: A Szociális Bizottság megtárgyalta 

a napirendi ponthoz tartozó rendelettervezetet, 3 igennel javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság szinén egyhangúlag, 5 

igennel javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

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

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért, az előterjesztés szerinti rendelettervezet 

elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

3/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletet 

 

a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

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

 

 

6. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról szóló rendelet elfogadása 

(tárgyalta: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri jegyző asszonyt, röviden foglalja össze a napirendet. 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: Az állami illetményalap nagyon régótai változatlansága okán, a 

hivatalban dolgozók egy csoportjánál, az ügykezelőknél, amennyiben nem kerül elfogadásra ez 

a rendelet, amely a tavaly biztosított illetményalappal megegyező összegű illetményalap 

biztosításáról szól, akkor számukra nem tudják a tavalyi szinten tartani az illetményüket. 

Gyakorlatilag kevesebb kellene, hogy legyen a fizetésük. Ezért került ez a javaslat 

előterjesztésre, hogy ezt a szinten tartást meg tudják oldani. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Kéri először a Szociális Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: A Szociális Bizottság megtárgyalta 

a napirendi ponthoz tartozó rendelettervezetet, 3 igennel javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság szinén egyhangúlag, 5 

igennel javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

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

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért, az előterjesztés szerinti rendelettervezet 

elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 
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4/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletet 

 

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról 
 

 

7. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Törvény rendelkezik arról, hogy a polgármester szabadságának 

ütemezését jóvá kell hagyatni. Fő cél az volt, hogy ne legyen szabadság halmozódása. 2019. 

évről áthozott napja nem volt. Erre az évre 39 nap szabadsága van, melyet a következő módon 

venne ki: Május 18-22., Június 6-13., Július 20-31., Augusztus 24-Szeptember 11., December 

21-31. 

Amennyiben a képviselők úgy látják, hogy szavaznia erről összeférhetetlen, kézfelemeléssel 

jelezzék.  

 

A Képviselő-testület 6 nem szavazattal egyetértett abban, hogy nem kívánják kizárni a 

szavazásból Kondor Géza, polgármestert. 

 

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

bocsátja, aki egyetért a Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásával, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

6/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezéséről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kondor Géza, polgármester 

2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Május 18-22., Június 

6-13., Július 20-31., Augusztus 24-Szeptember 11., December 21-31. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. Helyi média helyzetének áttekintése, fejlesztési lehetősége (tárgyalta: OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri a Szociális Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Ők ennek az előterjesztésnek a 

megszólítottjai. Május 31-ig tekintik át a média helyzetét, fejlesztési lehetőségeit. Az Oktatási 

Bizottság 3 igennel javasolja elfogadásra a testületnek a határozati javaslatot. 
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Kondor Géza polgármester: Köszöni. Van-e kérdés, vélemény?  

 

Szabó Sándor Pál képviselő: Többen jelezték neki, hogy szeretnék a testületi üléseket élő TV 

közvetítésen nézni. Szeretné, ha ezt a közeljövőben tárgyalnák, és erről születne valamilyen 

döntés. A Révfülöpi Hírek, Események Facebook oldalt ki üzemelteti? Mert Révfülöp címere 

van rajta. 

 

Kondor Géza polgármester: A Facebook oldal hozzá kötődik. Ehhez az önkormányzatnak 

nincs köze, ez egy privát oldal. A közvetítéssel kapcsolatban valójában majdnem mindegy, 

hogy élőben közvetítik vagy két napos csúszással. Ennek vannak bizonyos technikai feltételei, 

amiket vissza kellene állítani a 4 évvel ezelőttihez. Az alagsori stúdió már nem létezik. A mai 

ülésen ezt most nem tárgyalná, de áprilistól már nagyobb a mozgástér. Feltételeit meg kell 

ismerni és teremteni neki.  

 

Szabó Sándor Pál képviselő: Ha ez egy privát megjelenési forma, nem használhatja Révfülöp 

emblémáit, jelképeit, mert megtévesztő. Ha valaki idegenként ránéz erre az oldalra, azt 

gondolja, hogy ez Révfülöp Önkormányzatának egy tájékoztató oldala. Ha így lenne, akkor ezt 

egy másik helyre kell át tenni, ami mindenki számára nyilvános és elérhető.  

 

Kondor Géza polgármester: El tudja fogadni azzal, hogy nem ez az egyetlen, amiben a 

Révfülöp név szerepel. Ha a címer zavaró, azt le tudja cserélni. De a címe maradna továbbra is 

ez. 

 

Miklós Tamás képviselő: Elfogadja azt, amik elhangzottak, de a címer használathoz a testület 

engedélye szükséges, erről rendelet van. Magánszemély nem használhatja Révfülöp címerét. 

Örülnének, ha polgármester úr felajánlaná ezt önkormányzati oldalnak. A Képújságot a 

Kábelszat 2000 hálózata működteti. Mennyi az előfizetője? Úgy tudja, rengetegen átkötöttek 

másra. Más hálózaton fogható-e a Képújság? 

 

Kondor Géza polgármester: Nagyságrendit tud mondani. A nyaralókkal együtt több, mint 

ezren fizetnek elő. Viszonylag sokan. Abban biztos, hogy más hálózaton nem fogható. Van-e 

még kérdés, észrevétel? 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Talán annyi kiegészítéssel, hogy a 

média felületeket komplexen kezelve, a honlap, illetve a Facebook oldal lehetőségeket 

megvizsgálva, ezeknek a lehetőségeit számba véve. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Szavazásra bocsátja, aki ezt el tudja fogadni, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

7/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Helyi média helyzetének áttekintéséről, fejlesztési lehetőségeiről 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kulturális, 

Oktatási és Szociális Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatokat az újság 

rendszeresebb megjelenésének biztosítására és a Villa Filip televízió 

lehetőségeinek minél szélesebb körű kihasználására, adásainak rendszeresebbé 

tételére. Felkéri a Bizottságot, hogy e munka során a média felületeket 

komplexen kezelve, a honlap, illetve a Facebook oldal adta lehetőségeket 

megvizsgálva, ezeknek a lehetőségeit számba véve járjon el.  

 

Felelős: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

Határidő: 2020. május 31.  

 
 

9. Császtai strand szolgáltatási minőségének javítása, szezonon kívüli hasznosítása 

(tárgyalta: GTTB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
 

Kondor Géza polgármester: Nagyon hosszasan tanácskoztak róla. Kéri a Gazdasági Bizottság 

véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A bizottság az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot kiegészítette. A 3. pont kiegészül a korcsolyapálya megépítésével. Valamint plusz 

pontként bekerült, hogy kerüljön megvizsgálásra a strandi programok, gyermekfoglalkozások 

gyakoriságának növelése, és árnyékolók, pergolák kihelyezésének a lehetősége. A Gazdasági 

Bizottság ezzel a kiegészítéssel, 5 igennel javasolja elfogadásra. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Most csak a Császtai strandról van szó. Erre a strandra 

a Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázaton 24,9 millió Ft-ot kaptak. Tartalmaz 2 konténer 

egységből kialakított vizesblokkot, olyat, mint a piacon. Egy baba-mama szobát, 

mozgáskorlátozott vizesblokkot. Ezt kötelező elemként írták elő. Magában foglal még 6 db 

lépcsőt, és egy darab úszó-napozó stéget. Aminek a kidolgozása történik most a pályázati 

forráson kívül önerőből, az öntözőrendszer, a parkosítás, a térköves út kialakítása az újonnan 

létesült mozgáskorlátozott mosdóhoz. Ezeket a következő időszakban nagyon gyorsan 

előkészítik. Az a kitűzött cél, hogy ezek a nyár első harmadában elkészüljenek. Az animátorral 

kapcsolatban örül, hogy ez felmerült igényként. Elhatározás kérdése, hogy bővítik ezt a 

szolgáltatást. Van-e kérdés, vélemény? 

 

Balogh Péter: Felajánlja a Révfülöpi Vízi Sportegyesület segítségét a napozóstégek 

beszerzésében. Lengyelországból vettek egyet, és sokkal olcsóbb, mint másutt.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni, élni fognak a lehetőséggel. Van-e még kérdés, 

észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért, a határozati javaslat 

elfogadásával, a Gazdasági Bizottság által elfogadott kiegészítéssel együtt, kézfeltartással 

jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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8/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

A Császtai strand szolgáltatási minőségének javításáról, szezonon kívüli 

hasznosításáról 

   

1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Császtai 

strand szolgáltatási minőségének javítására, szezonon kívüli hasznosítása vonatkozó 

előterjesztést. 

2.  

A Képviselő-testület döntést hoz arról, hogy a Császtai strandon az Önkormányzat 

saját erőből automata öntözőrendszert, 300 m2 nagyságú térburkolatot építsen ki a 

strand nyugati részén, továbbá tereprendezési munkákat végezzen. A munkálatok 

költsége várhatóan 12 000 000 Ft, melynek összegét a 2020. évi költségvetésébe 

beépíti. 

 

3. A Képviselő-testület egyetért a Császtai strand nyugati részén téli működtetésű 

szauna és korcsolyapálya megépítésével, és ezzel összefüggésben a tervezési 

folyamat megindításával. 

 

4. A Képviselő-testület megvizsgálja programok, gyermekfoglalkozások 

gyakoriságának növelése, árnyékolók, pergolák kihelyezése lehetőségét.  

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozati javaslatban megjelölt 

feladatok előkészítésére. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2020. május 31.  

 

 

10. Révfülöpi csónakkikötő létesítése (tárgyalta: GTTB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Konkrétan a horgász csónakkikötőről beszélnek. Kéri a 

Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Más határozati javaslat született, mint ami az 

előterjesztésben szerepelt. Részben polgármester úr kezdeményezte a módosítását. Számos 

javaslat elhangzott a bizottsági ülésen, civil szervezetek véleményét is kikérve. Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a csónakkikötő 

létesítésével kapcsolatos terv-koncepció elkészíttetésére, létesítés, üzemeltetés 

megvizsgálásával együtt, és a Képviselő-testület elé terjesztésére. A Gazdasági Bizottság 5 

igennel javasolja elfogadásra. 
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Kondor Géza polgármester: Összetett feladatról van szó, ahol rengeteg hatósági akadályba 

ütköznek. A csónakok parton történő tárolását célozzák meg. Tervezővel már felvette a 

kapcsolatot, hogy a jogszabályi hátteret készítse elő. Van-e kérdés, vélemény?  

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki elfogadja az elnök úr által felolvasott Gazdasági 

Bizottsági javaslatot, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

9/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöpi csónakkikötő létesítéséről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a csónakkikötő létesítésével kapcsolatos terv-koncepció elkészíttetésére, létesítés, 

üzemeltetés megvizsgálásával együtt, és a Képviselő-testület elé terjesztésére. 

       

 

11. Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkok éves állapotfelmérése, 

hasznosítása, fejlesztési lehetőségei (tárgyalta: GTTB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Jó pár éve tárgyalják már ezt a napirendet. Rajta van az összes 

önkormányzati ingatlan. Rengeteg ingatlan, van velük gond, sok pénzt kell még beléjük 

invesztálni. De elindult az épületeknél egy tudatos és tervszerű hullám. Kéri a Gazdasági 

Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Előre mutató előterjesztés. A bizottsági ülésen 

rengeteg javaslat megfogalmazódott, ezek nincsenek rangsorolva. A Gazdasági Bizottság 5 

igennel javasolja elfogadásra. 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, vélemény?  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő: Észrevétele lenne. A támfalaknál szeretné felvenni a 

721 hrsz.-ú árok, valamint a Szőlő utca közötti támfal állapotának vizsgálatát is. A csapadékvíz 

elvezetéssel is probléma van. Maga a támfal rossz állapotú, balesetveszélyes. Ezt már többször 

is jelezte, mint magánszemély.  

 

Kondor Géza polgármester: Tudja, melyikről van szó, jogos az észrevétel. Két napirend van 

még, ami hasonló témakörben kapcsolódik. Ha ott az a döntés fog születni, amit a gazdasági 

bizottság elfogadott, akkor ugyanabba az intézkedési tervben ezt hozzácsatolja. Van-e még 

kérdés, észrevétel? 

 

Szabó Sándor Pál képviselő: Az állapotfelmérés után egy prioritási sorrendet lehetne az 

ingatlanokkal felállítani. A futballpályán lévő öltözőn pl. erősen el kell gondolkozni. Illetve a 

kilátóhoz való odajutás sem egyszerű, annak a kitáblázását. 
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Kondor Géza polgármester: Az öltözővel kapcsolatban, a pálya és az árok közötti részen 3 

kis méretű telek találkozik, szétszabdalva az öltözőt és környékét. Ehhez egy telekalakítási 

eljárást kell lefolytatni, ha oda egy normális öltözőt akarnak. Ezt a telekalakítást soron kívül 

elkészítteti. Ami még gond, hogy megy rajta keresztül egy szabályozási vonal, annak a levétele. 

A rangsorral egyetért. Amit már jelzett, hogy ne a költségvetéssel együtt tárgyalják ezt a 

napirendet. Őszi ülésre berakná. Van-e még kérdés, észrevétel? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtja, aki az Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, 

parkok éves állapotfelmérése, hasznosítása, fejlesztési lehetőségeinek elfogadásával egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

10/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Önkormányzati ingatlanok állapotfelmérése tárgyú intézkedési tervről 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati 

ingatlanok állapotfelmérése tárgyú intézkedési tervet elfogadja. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

12. Révfülöp, Káli út 4. szám alatti üzletek pályázat útján történő hasznosítása (tárgyalta: 

GTTB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A decemberi ülésen jelezték, hogy két üzlethelyiségről van szó, 

amit a továbbiakban a közművek miatt egy üzletként szeretnének hasznosítani. Azt a döntést 

hozták, hogy a Gazdasági Bizottság kidolgozza a pályáztatás feltételeit, ami megtörtént. Kéri a 

Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A bizottság megfogalmazta a pályázati felhívást és 

feltételeit. 3 évre javasolják a kiadást, a bérleti díj mértékét 480.000 Ft+áfa/évben, a licitlépcsőt 

10.000 Ft-ban határozták meg. A beadási határidő Márc. 18., a bontás pedig Márc. 19., a 

versenytárgyalás ezt követően 15:15 órakor történik. Márc. 3.-án az érdeklődők megtekinthetik 

a bérleményt, a bérlőnek az üzemeltetést legkésőbb június 1-én el kell indítania. A Gazdasági 

Bizottság 5 igennel javasolja elfogadásra. 

 

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

bocsátja, aki egyetért az elhangzottakkal, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

11/2020. (II.10.) Kt. határozat 
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A Révfülöp Káli út 4. szám alatti üzletek hasznosítására pályázat kiírásáról 

                                                                 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi hasznosításra váró 

önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadására pályázatot ír ki, az előterjesztés 

mellékletét képező „pályázati felhívásban” foglaltak és „pályázati feltételek” szerint: 

 

1. Káli út 4. szám alatt található 57 m2 alapterületű üzlethelyiség. 

2. Káli út 4. szám alatt található 16 m2 alapterületű üzlethelyiség. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázati felhívások közzétételére, valamint arra, hogy 

amennyiben pályázat érkezik, azt döntésre terjessze elő a Képviselő-testület soron 

következő ülésén. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: a pályázati felhívások meghatározottak szerint 

 

 

13. A Hajnal utca és a Révfülöp belterület 520 hrsz.-ú ingatlan között kialakult helyzettel 

kapcsolatos kérelem elbírálása (tárgyalta: GTTB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Hajnal utca egy olyan szakaszáról van szó, ami az útnak a 

terhelése folytán, egy kerítés már teljesen bedőlt. Nagyon veszélyes útszakasz. Kéri a 

Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 5 igennel 

javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

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

szavazásra bocsátja, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

12/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

              A Hajnal utca és a Káli út 50. szám alatti ingatlan között kialakult helyzettel                   

                                      kapcsolatos kérelem elbírálásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 

megvizsgálja az 525. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területnek az 520. helyrajzi számú 

ingatlannal határolt területén létesítendő támfal megépítésének lehetőségét.  

Felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg és terjessze a Képviselő-testület elé a 

műszaki lehetőségeket.   

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2020. április 30.  
 

 



18 

 

14. Termelői piac működtetésének hatékonyabbá tétele a pályázati feltételek                 

figyelembevétele mellett (tárgyalta: GTTB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Másfél év óta működik a piac, TOP-os pályázatból építették. 

Szép, de akkor nevezhető piacnak, ha sokkal többen lennének ott. Örül a napirend 

elnevezésének, mivel pályázatról van szó, és 5 évig kötelezi őket egy bizonyos mechanizmus 

szerinti üzemeltetésre, itt korlátozott mozgásterük van. Termelői Piaci feltételeknek kell 

megfelelniük. Múlt héten volt egy kincstári ellenőrzés, amin mindent rendben találtak. A piacot 

az önkormányzat üzemelteti, de megbízási szerződéssel Keszthelyi Tibor a kékkúti Levendula 

Porta üzemeltetője működteti, aki vendége volt a bizottsági ülésnek, és beszámolt 

tapasztalatairól. Kéri a Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Mindenki több árust, több kínálatot szeretne. 

Szeretnék elérni azt a célt, hogy egy jobban működő piac legyen. Számos javaslat elhangzott, 

1-2 kiegészítéssel, a Gazdasági Bizottság 5 igennel javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Ami most biztos, arra építkeznek. Elutasítani árust, csak az ő 

hozzájárulásával lehetséges. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, 

aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, valamint a Gazdasági 

Bizottság kiegészítésével, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

13/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Termelői piac működtetésének hatékonyabbá tételéről 

  

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

termelői piac a 2019. évhez hasonlóan a jelenleg kialakult árusító klientúrát megtartva, 

azt tovább bővítve, a jelenlegi formában működjön tovább. 

 

2. A Képviselő-testület a Gazdasági Turisztikai és Településfejlesztési Bizottság által 

előzetesen kidolgozott, a piac jövőbeli működtetésére vonatkozó javaslatokat márciusi 

ülésén megtárgyalja, és a piaci rendtartásba beépíti.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2020. március 30. 

 

 

15. Település szabályozási vonal áthelyezésre vonatkozó kérelem elbírálása (tárgyalta: 

GTTB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Nemzeti Sportközpontok területét egy régi szabályozási vonal 

keresztül szántja, most lenne nekik egy komoly pályázati forrásból fejlesztési lehetőségük, 
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amire ez miatt a vonal miatt nincs lehetőségük. Előzetes egyetértését kérik a testületnek, mert 

vannak dolgok, amik az építéshatóságtól függenek.  

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e még kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki egyetért 

az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

14/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

              Település szabályozási vonal áthelyezésre vonatkozó kérelemről  

                                                                   

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete előzetesen egyetért a Nemzeti 

Sportközpontok vagyonkezelésében álló és a Balaton Olimpiai Központ részét képező 

Révfülöpi Vitorláskikötő területén húzódó szabályozási vonal áthelyezésével, illetve 

annak megszüntetésével. 

A szabályozási vonal módosítása, illetve megszüntetése vonatkozásában a rendezési terv 

módosítása lehetőségét vizsgálni kívánja.  

Felkéri a polgármestert a szükséges előkészítő munkálatok és egyeztetések 

lebonyolítására.  

  

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2020. április 30.  

 

 

16. Balaton átúszás lebonyolításával kapcsolatos együttműködési megállapodás 

megkötése (tárgyalta: GTTB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: 38 éve helyszíne Révfülöp a Balaton-átúszásnak. Ezt évről-évre 

meg kell erősíteniük. Kéri a Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Ebben az évben a szervezők június 27-re tervezik az 

átúszást. A bérleti díj az előző évekhez hasonlóan alakul. A Gazdasági Bizottság 5 igennel 

javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

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

bocsájtja, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással 

jelezze.  
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

15/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

A 2020. évi Balaton-átúszás megrendezéséhez együttműködési megállapodás 

kötéséről 

                                                    

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Aranyhíd 

Balatonátúszó Sport Kft. (1138 Budapest, Váci út 152-156.) valamint Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzata között a 2020. évi Balaton-átúszás rendezvénnyel 

kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséhez az alábbiak szerint:  

 

a. A rendezvény tervezett időpontja 2020. június 27, amely az időjárásra tekintettel 

halasztható. 

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. A 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: 2020. március 30. 

 

 

17. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa, együttműködési megállapodás megkötése 

(tárgyalta: GTTB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri a Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Áprilisban lenne a rendezvény, 5 helyszínen. A 

Gazdasági Bizottság 5 igennel javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, vélemény? 

 

Zsitnyányi István: Sporthorgászat fedőnév alatt folyik ez a tevékenység. Tavaly 100 csapat 

volt, idén valószínű magasabb lesz a létszám. Ezt a halászati tevékenységet már tiltják, ezt a 

bojlis pontyfogást Európa több országában. Környezetszennyező tevékenység is, kutatók 
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kimutatták. Több tonnányi szerves anyag kerül bele a tóba. Azért mondta el ezeket, hogy a 

képviselők a döntéskor tudjanak mérlegelni.  

 

Kondor Géza polgármester: Horgászbarát település lett Révfülöp. A bizottsági ülésen 

elhangzott javaslatként, hogy április annyira közel van, és a révfülöpi helyszínek nem fogják a 

Balaton ökológiai egyensúlyát felborítani, de most ünneprontók lennének, ha most ezt nem 

fogadnák el. A következő évben felhívják majd a szervezők figyelmét a változásokra.  

Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért az 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

16/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa megrendezéséhez együttműködési 

megállapodás kötéséről 

 

Révfülöp Nagyközség 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 2020. április 19. és 2020. április 25. közötti 

időszakban megrendezésre kerülő Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa 

megrendezéséhez az alábbi területeket biztosítja: 

 

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

számára 

2.) Szigeti strand területén, 1257 hrsz-ú ingatlan 2 csapat számára 

3.) Sporttelep területén, 1258 hrsz-ú terület 1 csapat számára 

4.) Császtai strand területén, 7/1 hrsz-ú ingatlan 3 csapat számára 

5.) Császtai strand jobb oldalán, 9/2. hrsz-ú ingatlan 1 csapat számára 

 

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, 2020. április 19-ig.  

 

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

engedélyek beszerzéséről gondoskodjon, bejelentéseket tegye meg.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

megkötésére. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester            

Határidő: 2020. március 15.          

 

 

18. Bőszél vitorlás rendezvény kérelem, 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kerekek és Hullámok rendezvénnyel kapcsolatos megkeresés (tárgyalta: GTTB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A szervezők egy szeptember 19.-i időpontot jelöltek meg. A 

program nagy része vízterületen zajlana. Bizonyos rendezvényeket, koncerteket hozna a 

szabadtéri színpadra. Kéri a Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. pont egészüljön ki azzal, hogy a 

tervezett programok megrendezésének teljes költséget a szervezők magukra vállalják. 

 

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

bocsátja, aki a Bőszél vitorlás rendezvény kérelmével egyetért, az elhangzott kiegészítéssel 

együtt, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

17/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

                        Bőszél vitorlás rendezvény tartására érkezett kérelem elbírálásáról 

 

1.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a BŐSZÉL vitorlásrendezvény 2020-ban Révfülöpön megrendezésre kerüljön, 

egyben az Önkormányzat tulajdonában lévő helyszíneket térítésmentesen a szervezők 

rendelkezésére bocsátja.  

A tervezett programok megrendezésének teljes költségét a szervezők magukra vállalják. 

  

2.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírásával. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 

 

Kerekek és Hullámok rendezvénnyel kapcsolatos megkeresés (tárgyalta: GTTB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A futballpálya és a szabadtéri színpad lenne ennek a 

rendezvénynek a helyszíne, június 2. felében. A Tóparti Galériát is megjelölték tankfestésnek, 

ebben nem biztos, hogy összejönne. Ebben a kérelemben még nagyon sok az ötletszintű elem. 

Mérlegelni kell azt, hogy révfülöpiek kezdeményezték, de 3 napos rendezvény lenne a Halász 

utcában. Ő motoros párti, de halk motor nincs. Ami miatt sürgősnek tűnik, mert a márciusi 

Hungexpón népszerűsítenék. Kéri a Gazdasági Bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  
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Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Kicsit elbizonytalanodott a bizottság. Különböző 

vélemények is megfogalmazódtak.  A következő kiegészítéssel, 4 igen, 1 nem szavazattal 

javasolja a bizottság elfogadásra a testületnek: felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás egyeztetésére, előkészítésére és testület elé terjesztésére.  

 

Kondor Géza polgármester: Több információra lenne szükségük, hogy megfelelő döntést 

tudjanak hozni. Nem zárkóznak el tőle, de a következő bizottsági ülésre meghívná őket 

személyes egyeztetésre. Van-e kérdés, észrevétel? 

 

Szabó Sándor Pál képviselő: Ő szavazott nemmel. Aggályai vannak ezzel kapcsolatban. 

Révfülöp még nem találta meg azt a pozícióját, milyen üdülő település funkciót akar betölteni, 

mely üdülni vágyó emberek igényét akarja betölteni. Motoros találkozóról van szó. Olyan 

terhelést jelentene ez a település számára, ami nem biztos, hogy megéri. Nem látja ebben a 

rendezvényben azt a fajta plusz dolgot.  

 

Kondor Géza polgármester: Kiállítással kezdődne, nem motoros találkozó. Ha a szabályokat 

pontosítanák, nem szeretné rögtön elvetni. Valóban a 3 nap nem kevés. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő: Először örült a rendezvénynek. Az időpont kérdéses, 

kiállítás rendben van, a túraútvonalak gondot jelenthetnek. Összességében jó színfolt lehet, de 

nem minden áron. Ha kapnának több információt, akkor tudnának felelősségteljesen dönteni.  

 

Kondor Géza polgármester: Kiegészítené azzal, hogy a márciusi bizottsági ülésre meghívná 

őket, és a döntést akkor ott alakítanák ki. Melyik bizottságra hívja meg? 

 

Miklós Tamás képviselő: Mindegy. Előkészítettebb módon kellene a testület elé kerülnie. Ki 

a szervező? Ez csak egy ötlet halom. Konkrétan készítsék el addigra a programtervezetet. 

 

Kondor Géza polgármester: Valóban az előterjesztésben nem szerepelt, hogy ki 

kezdeményezi. Az anyag kiküldése után érkezett, hogy a Neppen Risk Kft. a szervező, az 

esemény koordinátora Kökény Roland.  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő: A szervezőktől meg kellene kérdezni, hogy tudnak-

e más helyszínben gondolkodni.  

 

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

bocsátja, aki a Kerekek és Hullámok rendezvény kérelmével kapcsolatban egyetért, és azzal, 

hogy a márciusi testületi ülésen hozzák meg a döntésüket, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

18/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete elviekben egyetért a „Kerekek és 

Hullámok” rendezvénnyel, a végleges döntést azonban a rendezvény részletes programja 

ismeretében, részletesebb előkészítés után a márciusi ülésén hozza meg.  

 

 



24 

 

 

19. Együttműködési megállapodás kötése a Csobánc Vadásztársasággal (tárgyalta: 

GTTB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Felmerült az, hogy szakembert foglalkoztassanak, aki a 

vaddisznóproblémával foglalkozik. A vadásztársaság belterületen csak elhullott állatot szállít 

el vagy elvállalnak vadkilövést is. Csinálják, de költséggel jár. Javasolták, hogy kössenek egy 

együttműködési megállapodást, ahol lefektetik, hogy mi az ő kötelességük, havonta 

meghatározott időpontban lenne egy fogadónap, internetes és telefonos ügyeletet 

biztosítanának, ahol a lakosság fel tudná tenni kérdéseit. Lehetőség van csapda kihelyezésére 

is, de elég drága, és kis eredménnyel jár. Kéri a gazdasági bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

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

Slemmer József János képviselő: Jó ez a megoldás, mert így nem a hivatal dolgozói 

szembesülnek nap, mint nap a beérkező problémákkal, hanem az érintett, a vadásztársaság. 

 

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

bocsátja, aki egyetért az együttműködési megállapodás megkötésével, a Csobánc 

Vadásztársasággal, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

19/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 
A Csobánc Földtulajdonosi Vadásztársasággal történő együttműködési 

megállapodás kötéséről 

  

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Csobánc Földtulajdonosi 

Vadásztársasággal együttműködési megállapodást köt 2020. évre vonatkozóan, a vadak 

által okozott károk megelőzése, enyhítése érdekében havi 80 000 Ft + Áfa, azaz 

nyolcvanezer forint + Áfa összegű díjért.  

Az együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármester 

annak aláírására.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2020. március 1. 

 

 

20. Lakossági mobil szűrőbusz útján történő szűrővizsgálat vonatkozásában érkezett 

védőnői javaslat megtárgyalása (tárgyalta: OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: Kéri a védőnőt, hogy röviden ismertesse az előterjesztést. 

 

Zsifkovics Szilvia képviselő, védőnő: A Rák ellen a holnapért alapítványnak van egy 

szűrőbusza, ami a lakosság számára egy ingyenes szűrővizsgálatot biztosít. Állapotfelmérést 

végeznek orvosokkal, van reformkonyha és masszázs is. A lakosság számára ingyenesek ezek 

a vizsgálatok, de a busz költsége 350.000 Ft+áfa. Ennek a támogatását kéri a testülettől. Balogh 

Péter ajánlotta fel a segítségét abban, hogy vegye fel a kapcsolatot ezzel az alapítvánnyal. 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri a szociális bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Ez a lehetőség fontos a 

lakosságnak. Felmerült, hogy egy egészségnap keretében hívnák meg őket. A Szociális 

Bizottság 3 igennel javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, vélemény? 

 

Slemmer József János képviselő: Komplex szolgáltatást nyújt. Mennyi a kapacitása egy 

napra? 

 

Zsifkovics Szilvia képviselő, védőnő: A honlapon nézett utána, kb. 100-150 főt tudnak egy 

nap fogadni. Igény biztos, hogy lesz rá. 

 

Balogh Péter: Több programjukon is részt vett már. Csak azon múlik, hogyan van előkészítve. 

 

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

bocsátja, aki egyetért a Lakossági szűrővizsgálatról szóló határozati javaslat elfogadásával, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

20/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Lakossági szűrővizsgálatról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a A rák 

ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány tulajdonában levő szűrőbusz 

igénybevételével ingyenes szűrővizsgálatot biztosít a lakosság számára. 

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 350. 000 Ft + áfa összeget költségvetésében 

biztosítja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szűrővizsgálat megszervezésére, lebonyolítására.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2020. december 31.  
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21. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása (tárgyalta: OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

Kondor Géza polgármester: Kéri jegyző asszonyt röviden ismertesse a napirendet. 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: Kis mértékű javítást jelent ez a módosítás. A társulás tagjainak neve 

eltért a társulási megállapodásban és a törzskönyvi nyilvántartásban. Olyan eltérésről volt szó, 

hogy a megállapodásban Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete szerepelt, 

a törzskönyvi nyilvántartásban pedig Révfülöp Nagyközség Önkormányzata. A másik pedig, 

hogy nem szerepelhet benne semmilyen cím u. rövidítéssel, hanem ki kell írni, hogy utca. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Kéri a szociális bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: A Szociális Bizottság 3 igennel 

javasolja elfogadásra a testületnek. 

 

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

bocsátja, aki egyetért a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási 

Megállapodásának módosításával, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

21/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Óvodai 

Intézményfenntartó Társulása Társulási megállapodását felülvizsgálta. 

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Társulási megállapodás 

módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulási Tanács elnökét 

értesítse. 

  

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző   

Határidő: azonnal 

 

 

22. Iskolai körzethatárok véleményezése (tárgyalta: OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Minden évben ezt a döntést meg kell hozniuk. Kéri a szociális 

bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: A Szociális Bizottság 3 igennel 

javasolja elfogadásra a testületnek. 
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Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra 

bocsátja, aki egyetért az Iskolai körzethatárok véleményezésével, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

22/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonfüredi Tankerületi 

Központ által véleményezésre megküldött kötelező felvételt biztosító iskolák 

körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet megismerte, és az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Balatonfüredi Tankerületi 

Központ részére küldje meg. 

 

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző 

Határidő: 2020. február 15. 

 

 

23. Együttműködési megállapodás megújítása Rév településsel (tárgyalta: GTTB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Kis létszámú magyar lakosságú erdélyi településről van szó. 

2013 óta tartanak rendszeres kapcsolatot, ami egyre jobban működik. Bethlen Gábor pályázaton 

már nyertek többször, ami nagy mértékben segít a költségeken. Most is beadták, ám hiánypótlás 

érkezett, hogy a megállapodást meg kell újítani. Kéri a gazdasági bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

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

bocsátja, aki egyetért az Együttműködési megállapodás megújításával Rév településsel, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

23/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

                       Együttműködési megállapodás kötéséről Rév településsel                            

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata megerősíti azon szándékát, hogy Rév településsel 

testvér-települési kapcsolatot kíván létesíteni. A két település közötti együttműködési 

megállapodással egyetért, azt megerősíti, jóváhagyja. 
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Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 

 

24. Egészségünkért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Az előzményekhez hozzátartozik, hogy lassan egy éve elindult 

az alapító okirat módosítás, melynek szellemében Zsifkovics Szilvia lett volna az alapítvány 

elnöke. Miután Szilvia képviselő lett, feltette a kérdést, hogy ez összeférhetetlen-e. Jegyző 

asszony úgy látta, hogy igen, ez összeférhetetlen, ezért célszerű lenne, ha nem a Szilvia lenne 

az elnök. Sümegi Gábor volt elnököt, kéri, ismertesse az új álláspontot. 

 

Sümegi Gábor: Beszélt a két meglévő taggal, kérte, hogy valamelyik vállalja az elnöki tisztet, 

de ezt egyikőjük sem vállalta el. Toborzott egy 3. személyt is, de őt is, mint csak tagot. Végső 

eredmény az lett, hogy Bárkányi Emőke, mint tag továbbra is bent marad, Pál Boglárka az új 

tag, Horváth Tiborné viszont lemondott a tagságról. Polgármester úrral konzultálva, ő vállalná 

az elnöki tisztet. 

 

Miklós Tamás képviselő: Két személyről szavaznak most? Ők határozzák meg a felvételt is? 

 

Zsifkovics Szilvia képviselő: Ez gyakorlatilag még a 2018.-as alapító okirat módosítás, mert 

az ő neve még nem lett átvezetve. A Simon Lászlót kell kivenni. 

 

Kondor Géza polgármester: Igen. Szavazásra bocsátja, aki egyetért a tagok megválasztásával, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

24/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Az „Egészségünkért” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Egészségünkért” 

Közalapítvány kuratóriuma tagjainak körét az alábbiak szerint módosítja:  

A kuratórium tagjává Pál Boglárkát, elnökévé Sümegi Gábort választja. A korábbiakban 

a kuratórium tagjává választott Bárkányi Emőke tagi tisztsége változatlan marad.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

 

 

25. Petőfi utca és a 692/1 hrsz.-ú ingatlan közötti támfal építése kapcsán kialakult         

helyzet  megtárgyalása (tárgyalta: GTTB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: Ez egy hosszú ideje zajló folyamat, itt a terület akar rácsúszni az 

utcára. Telekalakítási eljárásnál kiderült a kitűzéskor, hogy a telek az út közepén menne. Ez 

még mindig zajlik a földhivatalnál. Ugyanazt a szakértői gárdát kell kihívnia ezekhez a 

telkekhez, amik már felmerültek. Kéri a gazdasági bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

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

bocsátja, aki egyetért a határozati javaslattal, és azzal, hogy mindhárom területet egyként 

kezeljék, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

25/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Petőfi utca és a 692/1 hrsz.-ú ingatlan közötti támfal építése kapcsán 

kialakult helyzet rendezéséről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert a 

Révfülöp belterület 692/1. és 705. helyrajzi számú ingatlanok határán lévő támfal térkép 

szerinti állapotának rendezésére vonatkozó műszaki megoldások szakértők bevonásával 

történő előkészítésével. 

Felkéri a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, hogy az előkészítő 

munka eredménye alapján a telekhatár rendezés eljárás befejezését követően alakítsa ki 

álláspontját a helyzet megoldása érdekében, és tegyen javaslatot a Képviselő-testület felé.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2020. április 30.  

 

 

26. Sifferné Ferenczi Beáta, Révfülöp termelői piacnál lévő büfé üzemeltetésre érkezett 

kérelmének elbírálása (tárgyalta: GTTB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Tavaly rendszeresen nyitva voltak, ezért erre az évre is beadták 

kérelmüket. Kéri a gazdasági bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 5 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

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

bocsátja, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.  
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

26/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

      A termelői piacnál lévő büfé üzemeltetésre érkezett ajánlat elbírálásáról 

      

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban Bérbeadó) a 

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

Bérlő) kérelmének helyt adva az önkormányzati tulajdonú, Révfülöp 1168/10 hrsz-ú 

Termelői Piac területén lévő, 15 m2 területű vendéglátó üzletet bérbeadásához 2020. 

március 01. – 2020. december 31. időpontok között az alábbi kikötésekkel hozzájárul. 

 

A 2020. évre megállapított bérleti díj 500.000 Ft + áfa + rezsiköltség. 

 

A bérleti díjat átutalással, Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 11748052-

15733957-00000000 számú bankszámlája javára kell megfizetni Önkormányzat részére 

az általa kiállított számla alapján az alábbiak részletekben:  

 

2020. július 15 -ig   250.000 Ft + Áfa 

2020. szeptember 30 -ig 250.000 Ft + Áfa 

 

Az üzemeltetés során felmerülő rezsiköltség, közüzemi díjak vállalkozó részére az 

Önkormányzat részéről a szolgáltatók számlázási gyakoriságának megfelelően 

kiszámlázásra kerülnek. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a bérleti szerződés megkötésére.  

 

Felelős Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2020. február 28. 

 

 

27. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri jegyző asszonyt röviden ismertesse a napirendet. 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: Az előző évben nyújtott támogatások elszámolásáról van szó, amit a 

civil szervezeteknek kötelező megtenniük. 5 elszámolásról van szó, ami minden feltételnek 

megfelelt. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Tehát a hivatal szakmai szemmel átvizsgálta, javasolja 

elfogadásra. 5 szavazást fognak megejteni. Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a Révfülöpi Fürdőegyesület 

támogatásának elszámolásával, kézfeltartással jelezze.  
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

27/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöpi Fürdőegyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Révfülöpi Fürdőegyesület 

(8253 Révfülöp, Halász u. 16.) részére nyújtott, 2019. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a Rákóczi Szövetség 

támogatásának elszámolásával, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

28/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Rákóczi Szövetség (1027 

Budapest, Szász Károly u. 1.) részére nyújtott, 2018. és 2019. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a Révfülöp Nagyközség 

Polgárőrsége támogatásának elszámolásával, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

29/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatásának elszámolásáról 

 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Révfülöp Nagyközség 

Polgárőrsége (8253 Révfülöp, Badacsonyi út 14.) részére nyújtott, 2019. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 
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Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a Medicopter Alapítvány 

támogatásának elszámolásával, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

30/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Medicopter Alapítvány támogatásának elszámolásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Medicopter Alapítvány 

(1081 Budapest, Szilágyi u. 3.) részére nyújtott, 2019. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a Magyar-Finn Baráti Társaság 

támogatásának elszámolásával, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

31/2020. (II.10.) 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, 2019. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

28. Döntéshozatal a Szilvásy Nándor életművéről szóló könyv kiadásának támogatásáról 

(tárgyalta: OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Szilvásy Nándor özvegy fordult a testülethez. Kéri a szociális 

bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Török Péter képviselő javaslatát 

tolmácsolná: ha kiadásra kerül a könyv, kerüljön bemutatásra egy könyvbemutató keretében a 

lakosságnak, akár egy kiállítást kapcsolva ehhez. A Szociális Bizottság 3 igennel javasolja 

300.000 Ft –os támogatás megítélését. 
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Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra 

bocsátja, aki egyetért a 300.000 Ft-os támogatás megítélésével, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

32/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Szalontay Ágnes 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 Szalontay 

Ágnes (Székhely: 8253 Révfülöp. Badacsonyi u. 14.)  egyszeri 300.000 Ft-tal, azaz 

Háromszázezer forinttal támogatja.   

  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik Szalontay Ágnes pénztára javára.  

A támogatás célja: Szilvásy Nándor Munkácsy díjas Érdemes művész életművéről szóló 

könyv kiadásának támogatása 

A felhasználás határideje: 2020. december 31. 

Szalontay Ágnes a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója:  011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

 

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

megfelelő tartalommal kössön megállapodást Szalontay Ágnessel, ami terjedjen ki az Ör. 

4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.  

Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti 

összeg kifizetéséről. 

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

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2020. 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. 

 

 

29. Támogatás iránti kérelmek (tárgyalta: OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: 3 db támogatási kérelem érkezett. A Révfülöpi Polgárőrség 

500.000 Ft támogatást kér. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a Révfülöpi Polgárőrség 500.000 Ft-os 

támogatásával, kézfeltartással jelezze.  
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

33/2020. (II.10.) 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.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Polgárőrség pénztára javára.  

A támogatás célja: A Polgárőrség működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2020. december 31. 

A Polgárőrség a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés 

 

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

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

bekezdésében meghatározottakra.  

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

kifizetéséről. 

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

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2020. 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: A Magyar-finn Baráti Társaság 300.000 Ft támogatást kér. Van-

e valakinek kérdése, észrevétele? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a Magyar-finn Baráti Társaság 300.000 

Ft-os támogatásával, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

34/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Magyar-Finn Baráti Társaság 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 Magyar-Finn Baráti Társaság 
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(Székhely: 8253 Révfülöp, Káli u. 17.) (továbbiakban: Társaság) egyszeri 300.000 Ft-tal, azaz 

Háromszázezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Társaság pénztára javára.  

A támogatás célja: A Társaság működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2020. december 31. 

A Társaság a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

 

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

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

meghatározottakra.  

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

kifizetéséről. 

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

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2020. 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: A Rákóczi Szövetség nem jelölt meg összeget. Ezt a kérelmet 

bizottsági szinten is tárgyalták. Kéri a szociális bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: A bizottság 3 igennel 50.000 Ft 

támogatást javasol elfogadásra a testületnek, úgy, hogy amennyiben lehetséges, Rév települést 

támogassák. 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, 

szavazásra bocsátja, aki egyetért a Rákóczi Szövetség 50.000 Ft-os támogatásával, lehetőség 

szerint Rév település támogatásával, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

35/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Rákóczi Szövetség 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 Rákóczi Szövetséget (Székhely: 1027 
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Budapest, Szász Károly u. 1.) (továbbiakban: Szövetség) egyszeri 50.000 Ft-tal, azaz Ötvenezer 

forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Szövetség pénztára javára.  

A támogatás célja: A határon túli magyar iskolaválasztást elősegítő Beiratkozási Program 

támogatása lehetőség szerint Rév település vonatkozásában.  

A felhasználás határideje: 2020. december 31. 

A Szövetség a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok, önkormányzati hivatalok 

igazgatási tevékenysége 

 

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

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

meghatározottakra.  

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

kifizetéséről. 

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

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2020. 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. 

 

 

30. Balatoni Szövetség kérelme Hírbalaton kiadvány megjelenésének támogatására 

(tárgyalta: OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Balatonfenyves polgármestere az új elnök, és ő kérte az 

önkormányzatok segítségét. Kéri a szociális bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: A bizottság 3 igennel 50.000 Ft 

támogatást javasol elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, 

szavazásra bocsátja, aki egyetért az 50.000 Ft-os támogatással, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

36/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

A HírBalaton működtetéséhez való hozzájárulásról 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatoni Szövetség által 

működtetett HírBalaton hírportál működtetéséhez 2020. évben 50.000 Ft-al hozzájárul. 

 

Felkéri polgármestert, hogy a hozzájárulás biztosításáról kössön megállapodást a Balatoni 

Szövetséggel, ami alapján felhatalmazza a hozzájárulás kifizetésére.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2020. március 25.  

 

 

31. Balatoni Bringakör kiemelt állami beruházással kapcsolatos döntéshozatal 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Erre a napirendre későn érkezett meg az anyag, és így csak egy 

felületes tájékoztatást tudott adni a bizottsági ülésen. Mostanra már az előterjesztést mindenki 

megkapta. A kiemelt állami beruházással készülő Bringakör nyilván keresztülhalad 

Révfülöpön. Már el tudták érni azt régebben, hogy a Császtai strandnál marad minden az 

eredetiben. Viszont pont azt a veszélyes részt nem tudták megoldani a tervezők, ahol az öböl 

előtt visszakanyarodik az út. Most azt kérik a testülettől, hogy ott, ahol ezek az út módosítások 

történnek, ott meg kell változtatni a Helyi Építési Szabályzatot, mivel arra egy kisajátítási 

eljárást el kell végezniük. Külön helyrajzi számra akarják vonni, amihez megbíztak egy tervező 

irodát, de ebben az eljárásban csak az önkormányzat lehet a megrendelő. Ez egy 3 oldalú 

szerződés. Kéri a gazdasági bizottság véleményét. Ne kapkodják el, de sürgető a határidő. Van-

e valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Miklós Tamás képviselő: A Halász utca régóta felújításra vár, nem lehetne-e ezt is a Bringakör 

kapcsán megcsináltatni, egy részét? Úgy terveztetni, hogy mellette legyen, mivel most a 

forgalomra van ráengedve a bicikliút. A strandnál nem lehetne-e a kerítést beljebb rakni, 

kiszélesíteni az utat, akár területet feláldozni. Mivel nagyon veszélyes. 

 

Kondor Géza polgármester: Felmerült a Halász utcán a külön bicikliút, de azt a választ 

kapták, hogy nem lehet lakó-pihenő övezetben kerékpárutat kialakítani, ezt törvény 

szabályozza. A burkolat felújítás elképzelhető, hogy belefér ebbe, erre tettek javaslatot is. A 

Császtai strandnál most folyamatban van az engedélyeztetése a vizesblokknak, az építési 

engedélyt lehet, nem kapnák meg rá emiatt. Most nem a tervezéshez kértek ötleteket, hanem a 

HÉSZ módosítás hozzájárulásához. Javasolja elfogadásra a napirendet. Van-e még kérdés, 

észrevétel? 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő: Jó lett volna, ha azt az éles kanyart megoldotta volna 

ez a helyzet. Rengeteg a zuzalék, ami lefolyik arról a partszakaszról, amit meg lehetne oldani 

egy kis szegéllyel. Reméli ezt a kivitelezés során meg tudják majd csinálni, mert nagyon 

veszélyes. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Igaz most ennek a döntésnek nem képezi tárgyát, de 

mindenféleképpen ezt figyelembe fogja venni.  

 

Balogh Péter: Ugyanezt szerette volna mondani. Mert a zúzott kő már jön be a kerítésen. Nem 

is nyáron veszélyes, hanem most, mert a biciklisek gyorsan mennek, és folyamatosan szedik ki 

őket a Balatonból. 
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Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztés szerinti 

határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

37/2020. (II.10.) Kt. határozat 

 

Balatoni Bringakör kiemelt állami beruházással kapcsolatos döntéshozatalról 

                                                            

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Balatoni Bringakör 

fejlesztése miatt szükséges településrendezési terv módosításával, egyben felhatalmazza 

a Polgármestert az e tárgyú háromoldalú szerződés aláírásra.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2020. március 1. 

 

 

Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Van-e valakinek bejelenteni 

valója. Köszöni szépen a részvételt. Az ülést 18:25 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kondor Géza               dr. Szabó Tímea 

polgármester                         jegyző 
 


