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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 21-én 

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

 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

 

Jelen vannak: Kondor Géza   polgármester 

  Török Péter    alpolgármester 

Miklós Tamás   képviselő 

Slemmer József János  képviselő 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő 

  Zsifkovics Szilvia  képviselő (6 fő) 

 

Szabó Sándor Pál képviselő jelezte távolmaradását. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szabó Tímea jegyző; Szakál Norbert Iván műszaki 

ügyintéző; Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző; Domina Balázs GTTB tag, Magyar 

Tenger Horgász Egyesület Elnöke; Luxné dr. Vincze Judit SZKKB tag 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Hajnalka 

 

 

Kondor Géza polgármester: Nagy tisztelettel köszönt (külön-külön) mindenkit a Képviselő-

testület szeptember 21-i nyilvános ülésén.  

Elég komoly anyagot kell tárgyalniuk viszonylag hosszas szünet után, az utolsó nyilvános ülése 

a képviselő- testületnek 2020. február 10-én volt, márciusban még tartottak egyet, de azt meg 

kellett ismételni saját hatáskörben még egyszer, az azóta eltelt időszak ebből a tevékenységből 

kimaradt. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő, 

és a polgármester jelen van, Szabó Sándor Pál képviselő nem vesz részt az ülésen. Az ülést 

megnyitja.  

Az előre meghirdetett napirendi pontokkal kapcsolatosan az alábbi módosításokat kéri, a tisztel 

képviselő hölgyektől és uraktól – amit a bizottsági üléseken már megbeszéltek –, hogy a 

gazdasági program anyaga és melléklete technikai okok miatt nem került időben kiküldésre, 

ezért az októberi ülésre vinnék át.  

A Sport Egyesület a támogatási kérelmét visszavonta azzal a kéréssel, hogy máskor tárgyalják. 

Ennek a két napirendi pontnak a levételét kéri a napirendek közül.  

A Szociális Bizottság elnöke egy adventi rendezvénysorozattal kapcsolatban készített anyagot, 

amit előterjesztett, a Szociális Bizottság tárgyalta, és az idő rövidsége miatt szeretnék, hogy 

most a képviselő-testület is hozzon döntést ezzel kapcsolatban. Ezzel a napirendi ponttal 

szeretné folytatni, amikor a tervezett napirendi pontokon végig értek. 

Jegyző asszony jelezte, hogy most az utolsó pillanatban érkezett egy felhívás az iskolai 

körzethatárokra vonatkozóan, célszerű lenne most tárgyalni, jegyző asszony felolvasná, és ha 

kérdés lesz – akár szünetet tartva – lehetőség lesz az anyagot jobban megismerni. Általában ez 

egy formális döntés szokott lenni, semmiféle érdekkel nem ellentétes, nem kellene külön 

rendkívüli ülést tartani emiatt, a járványügyi helyzetben is bármi bekövetkezhet, ezt a kötelező 

feladatot végre tudják hajtani, amennyiben hozzá járul a képviselő-testület. 
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A közrendvédelmi beszámolóval kapcsolatosan a rendőrség nem jelzett vissza, hogy nem jönne. 

Az lenne a javaslata, hogy ezt a napirendi pontot hagyják a végére, amennyiben valamilyen ok 

miatt a rendőrség képviselője nem érkezne meg, levennék a napirendről, és holnap kideríti, 

hogy mi történhetett. Nem látja értelmét felolvasni a beszámolójukat úgy, hogy nem tudnak 

nekik feltenni kérdéseket. 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Ezekkel a módosításokkal szavazásra bocsátja, kéri, hogy aki így 

egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással 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. A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 
2. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 
3. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 
4. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

5. Révfülöp Nagyközség településszerkezeti tervének és szabályozási tervének 

módosítása, az 54/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan című terv partnerségi 

egyeztetésének lezárása 
 Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 
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6. Révfülöp Nagyközség településszerkezeti tervének és szabályozási tervének 

módosítása, A balatoni bringakör kerékpáros útvonal révfülöpi területére 

vonatkozóan című terv partnerségi egyeztetésének lezárása 
 Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

csatlakozás, pályázatok kiírása 
Előterjesztő: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 
8. Révfülöp zöldterület állapotának felmérése 

Előterjesztő: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 
9. A 2021. évi Kisfaludy strandfejlesztési pályázattal kapcsolatos bizottsági javaslatok. 
 Előterjesztő: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

10. Halász utca és az Európa sétány közötti terület összekapcsolására árajánlatok 

bekérése. 
  Előterjesztő: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

11. A Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület támogatás iránti kérelme  
 Előterjesztő: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

12. Advent Révfülöp rendezvénysorozatra érkezett kérelem elfogadása 
 Előterjesztő: Polgármester  

Előterjesztő: Polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

13. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezés  
 Előterjesztő: Jegyző asszony 

 

14. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása 
 Előterjesztő: Rendőrőrs parancsnok 
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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 február 10-től kellet 

beszámolniuk. Február 10-én, márciusban, júniusban, és augusztusban hozott döntések, 

rrengeteg határozat került ezalatt az idő alatt végrehajtásra, illetve olyanok is szerepelnek az 

anyagban – külön feltüntetve –, amelyek folyamatban vannak, amik még nem záródtak le. 

Arra kéri a tisztelt Képviselő-testületet, ha szeretnének rákérdezni valamelyikre, miért hozta 

meg saját hatáskörben, vagy az együtt hozottakkal kapcsolatban, ha úgy látják, hogy valamelyik 

nem valósult meg, kéri tegyék fel a kérdéseket. Megpróbál rá válaszolni, mindennel biztosan 

nem tudják magukat utolérni, tekintettel arra, hogy a járványügyi vészhelyzet miatt volt egy 

vészköltségvetés, utána egy nem vész költségvetés. Az elvonásokat próbálták kompenzálni, 

például utak, ingatlanok felújítására tervezett összegek visszatartásával. Igyekezett minél 

kevesebb döntést hozni a Képviselő-testület távollétében, a költségvetést érintőkben – a 

módosításokat leszámítva – nem is hozott. 

Kéri a tisztelt képviselő testületet, akinek kérdése, észrevétele van ezzel kapcsolatban, az tegye 

fel. 

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Megkérdezi miért került sor bérleti díj 

csökkentésére, ez a 71/2020. számú határozat? Illetve a Káli út 4. szám alatti üzletnek a – június 

1. helyett a jövő év januárjától kezdődő – bérleti szerződésmódosításra, amiről a testület nem 

így határozott korábban? 

 

Kondor Géza polgármester: Mind a kettőre viszonylag egyszerű választ tud adni. A 

legmegkérdőjelezhetetlenebb a piacon levő büfére vonatkozó döntése volt, ahol saját 

hatáskörben a külső szabályozásokra való tekintettel a piacot nem engedte kinyitni akkor, 

amikor a piacot az eredeti tervek szerint ki szerették volna nyitni. Egy darabig nem volt rá 

lehetősége, utána pedig saját hatáskörben is visszatartotta a piac megnyitását. Június közepe 

körül – most nem tudna pontos dátumot mondani – nyitottak ki, ezért fordult, hozzá a bérlő, 

akinek februárban hosszabbították meg, illetve kötöttek vele új szerződést, hogy ha már fele 

időt nem tudta használni, legalább 600.000,- Ft-ról 500.000,- Ft-ra, erre az évre mérsékeljék a 

bérleti díjat. A másik a Káli út 4. szám alatti üzlet – a volt szépségsziget – bérleti szerződése, 

ezt a döntést is február 10-én hozták meg. Amikorra a szerződést megkötötték volna, addigra 

március 18-án megkezdődött a járványügyi vészhelyzet. Egy komolyabb beruházást kellett 

volna végrehajtani (átalakítás, egyebek), és a bérlő kérte azt, hogy a 3 éves bérleti szándékát 

megtartva, ne márciustól kezdődjön el, hanem – amikorra várhatóan ez a helyzet „megoldódott” 

–, a következő évtől legyen számítva a 3 év. Ezért hozta ezt a döntést, lehetett volna máshogy 

is hozni, úgy gondolta, hogy egyik bérlőnek sem volt indokolatlan a kérése. Ez a kettő, ami 

üzleti jellegű döntése volt, nagy kárt egyikkel sem okoztak. 

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Megköszöni polgármester úr válaszát. Teljesen 

racionálisnak találja az elhangzottakat, a háttér-információk nem voltak teljesen egyértelműek 

számára, így most – teljes nyilvánosság előtt – egyértelművé vált. A rendkívüli helyzet alatt 

polgármester úr további döntéseket is hozott, az 55/2020. számú határozattal saját hatáskörben 

kinevezte Török Péter képviselő társukat alpolgármesterré, illetve 56/2020. számú határozattal 

meghatározta a tisztelet díját, költségtérítését is. Ezekkel kapcsolatban szeretné a véleményét 

elmondani az együtt dolgozás jegyében. Ismert mindenki számára, hogy a képviselők többsége 

dinamikusabb munkavégzésű és a lakosságot összefogóbb alpolgármestert szeretett volna, ezért 
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sajnálja, hogy az erre irányuló kérésüket, javaslatukat nem vette figyelembe polgármester úr, 

amikor ígéretével ellentétben, hogy közösen fog dönteni a testület az alpolgármesterről, végül 

saját hatáskörben hozott határozattal választódott meg. De szeretné hozzátenni, hogy személy 

szerint tiszteli Török Péter urat, és bár nem közös akarattal történő határozathozatallal, de úgy 

gondolja, hogy ha már nem akarják megváltoztatni ezt, és együtt akarnak dolgozni, akkor a 

saját és a többiek nevében is sikeres munkát, tevékenységet kíván neki. 

 

Kondor Géza polgármester: Alpolgármester úr nevében is megköszöni a jókívánságokat. 

Véleménye szerint tiszta szívvel választották meg a két bizottság elnökét is. A közös munkájuk 

egyre inkább a személyeskedést, és a személyi kérdéseket mellőzve folyik konkrét irányba. 

Sokkal pozitívabban látja az alakult helyzetet, mint tavaly október 14-én, illetve az azt követő 

első 1-2 hónap után, mert tényleg egy együttműködő csapat kezd formálódni. 

Kompromisszumot nem csak neki kell elfogadnia, néha a képviselő testületnek is. A 

vészhelyzetben ő is bármikor kidőlhetett volna a sorból. Egyetért azzal, amit mondott Tamás 

képviselő úr. Péterrel eddig sem jártak rosszul, reményei szerint most sem fognak. A 

járványügyi helyzet őt is többet itthon tartja, így abban is bízhatnak, hogy többet lesz itt 

köreikben. Ezzel ezt a témát lezárná, és köszöni az észrevételt. El fogadja, hogy máshogyan is 

dönthettek volna, így alakult. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Elmondja, hogy rendkívüli 

települési támogatási kérelem érkezett be bizottságukhoz, amelyet a múlthéten tartott ülésükön 

megtárgyaltak, így 5 fő részére 380.000,- Ft összegben ítéltek meg rendkívüli települési 

támogatást.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen a kiegészítést, ezzel kapcsolatosan megjegyezné, 

az ő döntései között is volt egy ilyen, de mivel mindez benne volt az írásos anyagban, ezért ő 

azt nem olvasta fel külön. Megköszöni a tájékoztatást. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

110/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
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Kondor Géza polgármester: Ahogy jelezték a közrendvédelmi beszámolót tartalék napirendi 

pontként kezelnék addig, ameddig a rendőrség képviselője meg nem érkezik. Hagyomány, hogy 

a külső előadókat részesítik előnyben, azért, hogy ne kelljen nekik az őket nem érintő 

kérdéseket végighallgatni, és általában az ilyen napirendi pontot követő sorszámot pedig a 

hivatal munkatársai kapják, akik valamilyen speciális napirend miatt vesznek részt az ülésen. 

Úgyhogy most rátérnének a költségvetésről szóló rendelet módosítására. 

 

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

 

Kondor Géza polgármester: Az anyagot előkészítette Molnárné Vagányi Diána pénzügyi 

ügyintéző, megkérdezi a kolléganőt, kívánja-e az előterjesztését kiegészíteni?  

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kíván kiegészítést tenni. 

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót a 

bizottságoknak, elsőször a Gazdasági Bizottságnak, tekintettel arra, hogy ez elsősorban 

gazdasági téma. 

 

Bizottsági vélemények:  
 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Köszöni a szót, a bizottságuk 2020. szeptember 17-

én, csütörtökön ülésezett, 4 fővel. Ekkor tárgyalta meg a napirendi tárgysorozatot, köztük a 

költségvetés módosítását. Tudni lehet, hogy februárban fogadta el Képviselő-testületük a 

költségvetést, amit az ismert koronavírus járvány, illetve a rendkívüli helyzet időszakában 

polgármester úr saját hatáskörében a kényszerítő külső körülmények miatt is módosított. Most 

szintén módosításra kerül, az elmúlt időszakban kapott, illetve elvett összegekkel. Mindezek 

alapján a részletesen összeállított anyagot megkapta a bizottság, amely alapján egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a módosításokat, illetve a módosítások átvezetését.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni elnök úrnak a tájékoztatást, valamint pontosítás 

érdekében megkérdezi, hogy az egyhangú elfogadás úgy érthető-e, hogy a módosítás elfogadása 

a módosításhoz kapcsolódó tájékoztatásra is vonatkozik?  

 

Miklós Tamás képviselő: Természetesen.  

 

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

megtárgyalta, néhány kérdést, apróbb dolgok tudtak tisztázni. Bizottságuk egyhangúlag 

támogatásra javasolja a módosítást és elfogadta a hozzá kapcsolódó tájékoztatást is. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni elnök asszonynak. Mielőtt elfogadásra javasolná, 

arra kéri Molnárné Vagányi Diána kolléganőt, erősítse meg, hogy – az mellett, hogy ebben a 

rendkívüli helyzetben az önkormányzattól elvételre került az idegenforgalmi adó, illetve a közel 

4 millió Ft összegű gépjármű adórész – tulajdonképpen semmi mással nem igazán csökkent. A 

strandjaik bevétele így, hogy szinte két héttel később tudtak kinyitni és, hogy nem emeltek 

árakat, szinte fillére pontosan – némi hiba határral – ugyan annyi, mint az előző évben volt. A 

beruházások, amiket még márciusban pályára állítottak, megvalósultak. Azt gondolja, hogy 
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Révfülöp gazdasága tulajdonképpen elég erős volt, és elég tartalékkal rendelkezett – 

köszönhetően a februári óvatos költségvetésnek –, hogy a fejlődések nem fognak lassulni. 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem tud ehhez többet hozzáfűzni, így van, 

ahogy polgármester úr elmondta. 

 

Kondor Géza polgármester: Ha kérdése vagy észrevétele van, valakinek, elsősorban a 

kolléganőhöz, akkor azt tegyék fel. Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtja a 2020. évi 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi költségvetésről szóló 

1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a részvételt, és elköszön a kolléganőtől, akit a többi 

napirendi pont nem érinti. 

 

16:20 órakor Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző távozik az ülésről.  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsájtja a módosításához kapcsolódó tájékoztatási 

kötelezettség elfogadását, aki el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

111/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés 

módosításához kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja. 

 

 

 

 

 

 

2. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: Mielőtt átadná a bizottságoknak a szót, annyit elmondana, hogy 

nem szeretne adót módosítani, semmilyen vonatkozásban sem. Arról van szó, hogy a 

reklámhordozókkal kapcsolatban érkezett egy központi szabályzás, amely hatályon kívül 

helyezett egy korábbit, amire a Képviselő-testület korábban amúgy is 0 Ft-ot állapított meg. 

Mindkét bizottság kénytelen volt tárgyalni, miután rendeletet érintett a változás. Átadja a szót 

a bizottságoknak. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke:  A rendelet módosítás, mivel ez egy felsőbb 

jogszabály kötelező átirat a rendeletükben, a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: A Szociális Bizottságban sem 

váltott ki túl nagy vitát, egyhangúlag elfogadásra javasolják ők is. 

 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Amennyiben nincs, kéri, hogy erősítsék meg testületi szinten is a döntést. Szavazásra bocsájtja, 

aki egyetért a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításával, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 

13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása(tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta. Felkéri jegyző 

asszonyt, hogy pár mondatban – a kívülállók részére, akik nem vesztek részt a döntés 

előkészítésében – vázolja, hogy mire irányulna pontosan a módosítás. 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: A nagykorú hozzátartozó ápolására tekintettel nyújtott települési 

támogatás abban az esetben minősül a társadalombiztosítás szabályai szerint nyugdíjra jogosító 

ellátásnak, ha eléri az összege a költségvetési törvényben meghatározott alap összegnek a 80%-

át, ezért javasolják úgy módosítani ezt az ellátást, hogy elérje, és akkor aki ebben részesül akkor 

az biztosított és nyugdíjellátásra ez alapján jogosult legyen. 

Van még egy kisebb javítás a rendeletben a lakhatásra tekintettel nyújtott települési 

támogatásnál, ahol igazából nem volt egészen összhangban a jövedelemhatár, valamint a 

támogatás összegénél szereplő százalékos arány, és ezt szeretnék javítani. 
 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Arra tekintettel, hogy ez 

kétségtelenül szociális kérdés, most a Szociális Bizottság elnökét kéri meg először, hogy 

ismertesse a bizottság döntését. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Bizottságuk örömmel fogadta, hogy 

ez a rendelet kiigazításra kerül, egyhangúlag támogatták az elfogadását.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni, majd ugyanerről a Gazdasági Bizottságot kérdezi. 

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Az előterjesztés tartalmát összegezve, egyhangúlag 

támogatta a bizottság. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni elnök úrnak, kéri a tisztelt képviselőket, ha 

valakinek kérdése, észrevétele van akkor.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, a szavazás. Kéri, aki egyetért a bizottságok által hozott 

döntésekkel, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja: 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

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

rendelete módosításáról 

4. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata (tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: A következő napirendi ponthoz szintén jegyző asszonytól kér 

segítséget, hogy ismertesse a rendelet felülvizsgálatának lényegét, miért került napirendre. 

dr. Szabó Tímea jegyző: Ezt a területet meghatározó magasabb szintű országos jogszabály, az 

erről rendelkező törvény került viszonylag jelentős módosításra 2017., 2018. évben, ami az 

önkormányzatok számára többféle kötelezettséget is jelent. Ezek közül az egyik kötelezettség, 

hogy a közművelődési területet szabályzó önkormányzati rendeleteket harmonizálni kell a – 

csak röviden mondva – kulturális törvénnyel és ezzel kapcsolatban a Nemzeti Közművelődési 

Intézet volt az, aki felajánlott a segítségét, éltek is ezzel, és így került összeállításra ez a 

rendelettervezet. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni jegyző asszonynak. Igaz, hogy ez egyértelműen a 

Szociális Bizottság témaköre, tekintettel arra, hogy a Gazdasági Bizottság elnöke jó néhány 

javaslatot meghatározott – ami szerinte gond nélkül adaptálható is, mert jobbá teszi a rendeletet 

–, amennyiben elnök asszony is hozzájárul, szeretné, ha először a Gazdasági Bizottság 

válaszolna először, ezzel harmonikusabbá teszik a döntés testületi szintre való emelését. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Miklós Tamás képviselő, a GTTB elnöke: A javaslatot a bizottságuk gyakorlatilag 3 igennel, 

1 tartózkodással fogadta el, mert kiegészítette a rendelet tervezetet több pontjában. Úgy 

gondolták, hogy a rendeletnek nem a minimumot kellene szabályoznia, hanem a település 

közössége által célul kitűzött, megvalósításában elvárt feladatok körét kellene meghatározni. 

Ennek figyelembe vételével többek között az alábbi javaslatokat tették: 

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározásánál pontosításra került az e) pont, amely 

így hangozna: „támogatja a helyi környezeti értékek”, és innen az új betoldás következik: 

„turisztikai bemutatását és hagyományos turisztikai vonzerőt nyújtó előadó művészeti 

rendezvények szervezését.” A többi rész az kihúzásra kerülne.  

Az f) pont után bekerülne a kiállításoknál, hogy ne csak képzőművészeti kiállítások szervezése 

történjen a településükön, mint lásd épp most a hétvégi kiállítást is, tehát az f) pont után egy 

ilyen pontjavaslat:  

- „kiállítási lehetőséget biztosít kulturális, természeti, technika történeti és sport, illetve 

valamint egyéb  kiállítások megtartására.” 

A 4. §. következő kiegészítését javasolják, annak tekintetében, hogy a 4. § egy felsorolás, 

hogy milyen fő célokat tűz ki magának a település a közművelődési feladatok tekintetében: 

- „a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak feltárását, 

megismertetését; a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 

- az ismeretszerző az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, 

- a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, 

- a gyermekek és fiatalok művelődését, sportolását, művészeti tevékenységét, és közösségi 

életét, 

- a helyi kulturális értékek védelmét.” 

A 3. fejezetben a közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kereteiben javasolja a 

bizottság kiegészíteni az IKSZT illetve a szabad téri színpadi helyszíneket a következőkkel:  

„c) tóparti galéria, kiállító terem 

  d) helytörténeti gyűjtemény és kiállítás 

 e) pincekiállítás 
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 f) községi könyvtár” – mégis csak egy önálló könyvtári jogszabályokkal meghatározott 

színtérről van szó.  

Az 5. § 4. bekezdésében – értelemszerűen – közösségi színtér helyett „közösségi színterek” 

javítását javasoljuk, és a személyi feltételeket ne minimum szinten, ahogy eredetileg szerepel, 

hanem „legalább” szinten biztosítsa – mert inkább áldozzanak rá, hogy ha szükséges. 

7. § e) pontján vitatkoztak, de kihúzták végül is, hogy: a kulturális tevékenységet végző civil 

szervezetekkel legyen működés helyett, a településen működő civil szervezetekkel működjön 

együtt a közművelődés. Van fürdő egyesület van Finn–magyar Egyesület, meg egyéb, ezek nem 

mindegyik kulturális alaptevékenységű szerveződések, így legyen inkább civil szervezetek, az 

a jó, hogy ha összefogás van e téren.  

A 7. § 4. bekezdésben van még, hogy a közművelődési lehetőségekről meghívók, plakátok, 

szórólapok, képújság útján és honlapon javasolják ezt még betoldásra. 

Mindezek figyelembevételével a felolvasott módosításokat, kiegészítéseket azzal együtt 

javasoljuk elfogadásra 3 igen szavazattal a rendelet módosítását. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a Gazdasági Bizottságnak. Mielőtt átadná a szót a 

Szociális Bizottság elnök asszonyának, annyit szeretne elmondani, hogy igaz egy nappal 

korábban tárgyalta a Szociális Bizottság, ahol az alap tervezetet – úgy tudja, hogy –  különösebb 

vita nélkül elfogadták, ha ezek a javaslatok ott elhangoztak volna, akkor akár már a Szociális 

Bizottság keretén belül már megvitatást tudtak volna eszközölni, ami konstruktívabb lett volna. 

Személy szerint neki egyik módosítással sincs ellenvetése, sőt így kerekebb és részletesebb a 

rendelet, nyilván azért mert a Gazdasági Bizottság elnöke a szociális témákban is jártas. Ha ott 

vannak egymás bizottsági ülésén, azzal a saját bizottságuk munkáját is megkönnyítik, ha az 

észrevételeket már ott megosztják a kollégákkal, de nyilvánvaló, hogy ez az anyag terjedelmes 

volt, érthető, hogy csak a másnapi ülésre tudta a kolléga az anyagot átnézni. Ezek után kérdezné 

a Szociális Bizottságot, hogy ők hogyan döntöttek. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: A bizottságuk az alap előterjesztést 

tárgyalta. A most hallottak teljesen kiegészítik, pontosítják a rendelettervezetet, sőt még annak 

külön örül, hogy valóban nem a minimum elvárásokat szeretnék célul kitűzni, hanem inkább 

egy magasabb szinten gondolkodni. Saját részéről teljesen el tudja fogadni az elhangzottakat. 

Az eredeti előterjesztést a bizottságuk egyhangúlag támogatta. Több kérdés is felmerült, sokat 

beszélgettek erről a témáról, de ennyire mélységében nem pontosították az anyagot, úgyhogy 

nagyon szépen köszönik ezúton is. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni mindkét elnöknek. Már a Gazdasági Bizottság 

ülésén is kifejtette, hogy az összes javaslat szimpatikus neki. Sok szempontból – akár 

pályázatoknál is, amikor tudnak egy-egy rendezvényhelyszínre hivatkozni, ahogy a rendeletben 

is szerepel – tulajdonképpen nagyobb lehetőségeket biztosít, és nem hátráltatja őket semmiben. 

Azt gondolja, hogy ezeknek a pontosításoknak az egységes szerkezetbe foglalásával – amit 

jegyző asszony nyilván már meg is kapott az elnök úrtól –, amit ha ebben a formában 

elfogadnak, akkor biztos, hogy a kicsit sablon jellegű, főleg a művelődés intézet által prezentált, 

nagyon részletesen a helyi specifikumok feltüntetésével tudják folytatni, ha természetesen más 

elképzelés nem lesz. 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a javaslatokkal kapcsolatban? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Amennyiben nincs, egy jobbá tett rendeletet bocsát szavazásra. Kéri, aki egyetért a rendelet 

elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja: 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Kondor Géza polgármester: Ahogyan megbeszélték, az kiküldött meghívó szerint, eredetileg 

6. napirendi pontot, a gazdasági program elfogadását átugorják, ezt majd októberben tárgyalják. 

Nagyon sok munkát fektettek bele, ki tudták volna villámmunkával küldeni a mellékleteket, de 

azt gondolták, hogy legyen idő megbeszélni, és akár átalakítani, ha más elképzelés van. 

 

 

 

5. Révfülöp Nagyközség településszerkezeti tervének és szabályozási tervének 

módosítása, az 54/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan című terv partnerségi egyeztetésének 

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

 

Kondor Géza polgármester: Ez egy rendkívüli ülésen napirendi pontként már szerepelt, de 

akkor a hiányos anyag miatt azt kérték, hogy máskor tárgyalják, így akkor a napirendről 

levették. Most mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a bizottságok álláspontját. Elsősorban 

településképi döntés, így a településfejlesztési bizottság elnökét kéri, hogy ismertesse a 

bizottsági milyen döntését. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A határozati javaslat tartalmának összegzésével, a 

bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Véleményük szerint is a partnerségi 

tárgyalások lezárását erősítik meg, egyhangúan támogatta a bizottság. 
 

Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 

kapcsolatban?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja. A maga útján megy tovább ez a folyamat, amit majd a 

legvégén még egyszer tárgyalniuk kell, amikor már átment minden hatóságon. Kéri, aki 

egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.  
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

112/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Révfülöp 

Nagyközség településszerkezeti tervének és szabályozási tervének módosítása, az 54/3 hrsz.-ú 

területre” vonatkozó tervmódosításról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület:  

1. Tudomásul veszi a partnerségi egyeztetésről szóló tájékoztatást, mely szerint kifogást 

emelő észrevétel nem érkezett. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Révfülöp Nagyközség településszerkezeti 

tervének és szabályozási tervének módosítása, az 54/3 hrsz.-ú területre” vonatkozó tervvel 

kapcsolatban, a további egyeztetéseket folytassa le. 

Felelős: Kondor Géza polgármester       

Határidő: folyamatos 

 

 

6. Révfülöp Nagyközség településszerkezeti tervének és szabályozási tervének módosítása, 

A balatoni bringakör kerékpáros útvonal révfülöpi területére vonatkozóan című terv 

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

 

Kondor Géza polgármester: A következő nagyon hasonló témakör, ennek az előzménye a 

februári 10-i ülésesükkel kezdődik. Révfülöp Nagyközség településszerkezeti tervének és 

szabályozási tervének módosítása, a balatoni bringakör kerékpáros útvonal révfülöpi területére” 

vonatkozó terv partnerségi egyeztetésére vonatkozó lezárása. Műszaki ügyintéző, Szakál 

Norbert kollégától kér megerősítést, segítséget arra vonatkozóan, hogy jól foglalja-e össze, 

hogy arról szól, hogy állami beruházás keretében történik a balatoni bicikli utaknak a felújítása, 

építése, és ezzel kapcsolatban egy-két dolgot az építési szabályzattal harmonizáltatni kell, amit 

a tervező cég a saját költségén elvégeztet, egy ezzel megbízott irodával, és ehhez kellett az ő 

hozzájárulásuk, amit februárban megadtak. Itt is lezárultak ezek a partnerségi egyeztetések, így 

ismét egy testületi döntés szükséges. Ismét, mint település fejlesztés adná meg a szót a 

Gazdasági Bizottság elnökének. 

 

Bizottsági vélemény:  

 

Miklós Tamás képviselő, a GTTB elnöke: A határozati javaslat tartalmának összegzésével, 

bizottságuk egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni. A Szociális Bizottsággal is megtárgyalták, bár nem 

kimondottan a szakterülete, nem baj, ha beszélnek róla. 
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Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Igen. A bringa körút kapcsán, 

egyhangúlag támogatták az előterjesztésben felsorolt két pontot. 
 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a bizottsági döntések ismertetését. Megkérdezi, 

hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a határozat elfogadásával egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

113/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Révfülöp 

Nagyközség településszerkezeti tervének és szabályozási tervének módosítása, A balatoni 

bringakör kerékpáros útvonal révfülöpi területére” vonatkozó tervmódosításról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület:  

1. Tudomásul veszi a partnerségi egyeztetésről szóló tájékoztatást, mely szerint kifogást 

emelő észrevétel nem érkezett. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Révfülöp Nagyközség településszerkezeti 

tervének és szabályozási tervének módosítása, a balatoni bringakör kerékpáros útvonal 

révfülöpi területére” vonatkozó tervvel kapcsolatban, a további egyeztetéseket folytassa le. 

Felelős: Kondor Géza polgármester       

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

 

 

7.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás, 

pályázatok kiírása(tárgyalta: OSZKB) 
 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A következő napirendi pontban a Szociális Bizottságot fogja 

kérdezni akár az oktatási minősítésében. Megkéri a bizottságot, ismertesse, hogy milyen döntést 

hozott. 
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Bizottsági vélemények:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Ehhez kapcsolódóan több 

határozati javaslat volt. Szeretnék, ha minél többen tudnának élni ezzel a lehetőséggel, ezért 

mindenképpen amellett tennék le a voksukat, amely arról szól, hogy minél magasabb összeg 

legyen az az érték, amely az egy főre jutó jövedelmet meghatározza. Ennek értelmében 

szeretnék azt a javaslatot, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer elbírálásáról szóló szabályzat módosításában a 250 % szövegrészt 350 % 

szövegre javasolják módosítani. Bíznak abban, hogy így minél többen tudnak részt venni a 

pályázatban, és hogy a pályázat szűk keretei miatt nem kerül senki elutasításra. Tehát ezt 

szeretnék így elfogadni. Illetve a második határozati javaslattal kapcsolatban, természetesen 

idén is szeretnének csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez, az ehhez való csatlakozást természetesen támogatni kívánják. 

Így tehát ezzel a szabályzat módosítással mindkettő határozati javaslatot egyhangúlag 

támogatott a testület. 
 

Kondor Géza polgármester: Megköszönik elnök asszonynak, ezt a Gazdasági Bizottsággal 

nem tárgyalták. Közben jegyző asszony jelzete, hogy nehogy belebonyolódjanak, három 

határozati javaslat van. Ha jól értette a Szociális Bizottság mind a hármat egyhangúlag fogadta 

el? 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Igen az első a pályázati kiírásról 

szóló határozati javaslat, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást természetesen támogatni kívánja a bizottság.  

Második a határozati javaslattal a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer elbírálásáról szóló szabályzat módosítása 250 % szövegrészt 350 % szövegre 

javasolják módosítani.  

A harmadik a Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról szóló határozati javaslat,  

miszerint Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat 

jóváhagyta, és felkéri a polgármester, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. E szerint 

pontosítanának, megköszöni a jelzést jegyző asszonynak. 

 

Kondor Géza polgármester: A bizottság részéről pontos volt, lehetett érteni, igazából neki 

szólt a pontosítás, a megszavaztatásnál három határozati javaslatot fogadjanak el, miután 

megtárgyalták.  Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Amennyiben nincs, az elnök asszony által javasolt formában szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat szavazásra. Aki egyetért a pályázathoz való csatlakozással, kéri, kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

114/2020. (IX.21.) Kt. határozat 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójához.  

Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2021. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.  

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2020. október 1. 

 
 

Kondor Géza polgármester: Aki egyetért a szabályzatnak a módosításával, kéri, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

115/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

 1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásáról szóló Szabályzata 3. 

pontjában a 250 % szövegrészt a 350 % szövegre módosítja.  

 2. A módosítás az elfogadása napján lép hatályba.  

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kondor Géza polgármester: Aki a kiírási feltételekkel is egyetért, kéri, kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

116/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

 



17 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati 

kiírásokat jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2020. október 5.  

 

 

8. Révfülöp zöldterület állapotának felmérése (tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta, a Gazdasági 

Bizottság azért, mert a településfejlesztésnek a profilja, a Szociális Bizottság pedig, szintén 

szívén viseli ezt az ügyet és sok javaslat hangzott el az ő részükről is. A településfejlesztési 

kategória révén, ismét a Gazdasági Bizottság véleményét kérdezné először.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Az elmúlt évtizedben többször szerepelt napirenden 

a zöld területek ápolása, zöld felületek növelése. Most, amikor a munkatervet elkészítették 

decemberben, akkor is kiemelten foglalkoztak vele, és egy részletes összeállítás született a 

zöldterületek állapotának felméréséről. Bizottságuk úgy határozott, hogy egyrészt köszöni, és 

elfogadja természetesen a felmérésnek az eredményeit, de ugyanakkor lépjenek tovább, a 

bizottság ezt is fontosnak tartja, és úgy fogalmazta meg a határozatát, hogy készüljön konkrét 

fa és zöld növénytelepítési terv. Az elkészített táblázatokban jelzett hiányos helyekre, azaz a 

Császtai strand területére, a Rózsakert és a mellette lévő park területére, a futballpálya széle és 

az Európa sétány térségében, ahol sok fa kiveszett az utóbbi időben, illetve néhány pótlásra is 

került az elmúlt 7-8 évben, a Rom-templom melletti területre, és a volt Semsey-majorság part 

menti területére. Olyan telepítési terv, amely tartalmazza a költségbecslést, és az időbeli 

megvalósulást is. 3 igennel, 1 tartózkodás ellenében bizottságuk ezt a javaslatot fogadta el. 

Annyit még hozzá tenne, hogy a bizottság azt tartja fontosnak, hogy lépjenek előre, tehát 

telepítsenek fákat, zöld növényeket a megfelelő helyekre, és a terv pedig azért, hogy ez 

kényszerítő erő legyen, hasson a testületre, mert már rengeteg határozat született az elmúlt 15 

évben, hogy telepítenek, aztán hol telepítettek, hol nem. Tehát hogy tudatosan valósuljon meg. 

Megköszöni a szót. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Szociális Bizottságuk is 

megtárgyalta, valóban egy nagyon átfogó és részletes anyagot kaptak, konkrét területek 

felsorolásával, annak véleményezésével. Elindult ezen a téren egy folyamat. Nagyon fontos ma 

már, hogy egyrészt a fák állapotát figyeljék. Amelyeket veszélyes faként jeleznek az anyagban, 

azok egy része már eltávolításra is került, illetve azokat fokozottan kísérjék figyelemmel, és 

természetesen fontos az, hogy minél több helyen történjen meg a pótlása, vagy ahol éppen jelzik 

ebben az összefoglaló táblázatban, hogy gyakorlatilag még hol lenne szükség árnyékot adó 

fákra. Azt gondolja, hogy bizottságuk maximálisan támogatja, és tesz is érte, hogy ez így 
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történjen. Természetesen az előterjesztést ilyen módon egyhangúlag elfogadták, illetve 

elfogadásra javasolják a testületnek is. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen mindkét bizottságnak. Annyit el kell mondania, 

ahogy elnök úr is az előterjesztés lényegét vázolta, a meglévő állapot rögzítése és ez egy 

kiindulási alap arra, hogy a jövőben milyen irány felé induljanak el. Azt tudni kell, hogy ez nem 

azt jelenti, hogy addig, amíg hosszú hónapokon keresztül terveztetnek, adminisztrálnak, addig 

nem végeztetik el azokat a pótlásokat, és egyéb dolgokat, amelyek épp aktuálisak. Az viszont 

teljesen egyértelmű dolog, hogy ha egy komplett parkot szeretnének kialakítani,vagy 

átalakítani, akkor az egy természetes dolog, hogy azt egy megfelelő szakemberrel előkészítve 

– itt gondoljanak akár a Rózsakertre, ahol felmerült bizonyos arculatváltás, vagy új növények 

alkalmazása –, amihez ők javaslatot tehetnek. Nyilván azt a bizottságnak elő kell készíteni, 

hogy tudják, hogy milyen irányba indítsák el a tervezőt, tulajdonképpen az első lépcsőt nekik 

kell megtenni, ez nekik is egy több menetes nekifutás lesz, ahol mindenki a saját körzetének az 

észrevételeit beadaptálja. Ugyanúgy, mint a következő napirendi pontnál a stranddal 

kapcsolatosoknál, és akkor azzal kapcsolatban ők kitűznek tulajdonképpen egy szándékot, hogy 

azt kérik, és amikor elkészült, akkor döntést hoznak róla, hogy erre gondoltak-e vagy 

korrigálják. Ő szerinte ebben egyhangúlag egyet értettek. Tehát igazából a kisebb és a nagyobb 

dolgoknak a szétválasztása az, ami itt hangsúlyos. Ez nem azt jelenti, hogy ahonnan kidőlt egy 

fa, vagy nem volt fa, de jó lenne, ha lenne, akkor azt nem ültetik el addig, ameddig ez nem 

zajlik le. Ősszel, amint az időjárás lehetővé teszi, a lépéseket megteszik, a nagyokat pedig a 

bizottságokkal leegyeztetve akkor előkészítik, hogy lehetőség szerint már a tavasszal is 

tudjanak valamilyen nagyobb dologban, legalább állást foglalni, illetve az esetleges 

pályázatokon pedig azért indulni, mert már meg van hozzá a terv és az előkészítés, 

költségbecslés. Nagyon örül annak, hogy ezt a bizottságok alapjába véve elfogadták és 

támogatták. Megkérdezi, hogy van-e kérdése a Képviselő-testületnek a bizottsági ülések óta? 

Észrevételek? 
 

Slemmer József János képviselő: Ő volt az, aki tartózkodott ugyanis neki van egy olyan 

lecsengése ennek az agyon tervezés dolognak, hogy a szocialista tervgazdaság felé mutat vissza. 

Véleménye szerint nem azt kell csinálni, amit elterveztek 2-3 éve, hanem amit az adott 

lehetőségekhez képest kell mindig a lehető legoptimálisabb dolgokat kiválasztani, és a 

pályázatokat nem az ők terveikhez fogják kiírni, hanem a pályázatokhoz nekik kell 

alkalmazkodni. Ő azt szeretné, ha faültetés lenne és nem terveztetés. Megköszöni a szót.  
 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni, azt gondolja, hogy egy gyakorlatias megközelítést, 

hozzászólást hallhattak. Amit az előbb is elmondott – mind a kettő mellett szólva –, van, amit 

nem lehet ötletszerűen, viszont van, amiben nem kell sokat gondolkozni. Azt gondolja, hogy 

ebben mindenkinek igaza van, és mindenki ugyanazt akarja, csak mindenki egy másik részét 

hangsúlyozza ki. 
 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke:  Egybehangzó minden képviselőnek az a véleménye, 

hogy faültetésre van szükség Révfülöpön. Pár alkalommal született idáig az elmúlt 20 évben 

testületi határozat, amikor ezzel foglalkozott a testület. Ennek ellenére a zöld növényzet 

igazából folyamatosan fogy a településen. A javaslat arról szól – képviselőtársa, mintha nem 

értené meg – többször hangoztatta a bizottsági ülésen, hogy nem terveket akarnak készíttetni, 

hanem egy kényszerítő ütemezést, mert terv nélkül nincsen jó megvalósítás. Most júliusban a 

műszaki ügyintéző kollégájuk megtervezheti azt, hogy az ősz folyamán körülbelül milyen 

lehetőség van, hova, és hány darab fát lehet ültetni. Megtervezheti ebben a tervben azt, hogy 
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tavasszal hova és mennyit, és akkor jövő év ősszel. Ezeknek van költségvonzata, nem mindegy, 

hogy egy 50.000,- vagy egy 100.000,- Ft-os nagyobb méretű fát ültetünk, frekventált helyre. 

Ezeket meg lehet becsültetni, és a költségvetésbe az év végén, mikor készül a jövő évi 

költségvetés, be lehet tenni és tudják, hogy zöld növényzetre idén ennyit jövőre annyit, esetleg 

az azt követő évben még mennyit szánnak. Az lenne a jó, ha idén megvalósulhatna az egész, 

ahogy képviselőtársa javasolja, de 50-100 db fának az ültetése nagyjából a becslés, a kivágások 

alapján. Ha a parkokat megnézik, hogy hogyan néznek ki, nincsenek fák, sorra csak a csonkok 

vannak. Rég kellett volna már itt az elmúlt években ültetni. A sétány mellett a Császtai és a 

központjuk közötti részen, és más részeken is. Köszöni mindenkinek a támogatását, hogy 

akarja, amit ő ezen felül szeretne, hogy tudatosan csinálják. Ez nem mindenféle nagy szakértői 

javaslatra vonatkozik, persze ha kell a strandokra vagy ilyesmire, akkor igénybe kell venni a 

szakember véleményét. Ezt döntés előkészítésként kellene olyan szinten, hogy tudják azt, hogy 

pontosan mikor fogják megtenni, és hogy nagyjából ez mennyibe fog kerülni az 

önkormányzatuknak.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni. Az elhangzottakkal kapcsolatosan szeretné 

elmondani, hogy az összes fának a pótlása, abban a pillanatban, ahogy kivágták, akár a Halász 

utcai fasort, akár csak amióta együtt dolgoznak, és a telepítéseket veszik alapul a Császtai 

strandon, a fűzfák telepítése abba, ami tavaly még mocsár volt, nem csak oda esett egy fűzfa 

mag, vagy bármilyen másik. Nem azt mondja, hogy erdőt ültettek, de nagyon sok fát, és ami 

oda van – konszenzussal – vagy akár most a tavasszal mielőtt átadták volna. Nem magától, 

megbeszélték, és a javaslatokat befogadták. Az ABC előtti kitaposott részt is megbeszélték, 

megtervezték, tájtervezőt bevontak, és mire a vírus veszélye elmúlt, addigra ott is kis ligetet 

alakítottak ki. Az Európa sétánynál igen jelentős volt a faültetések mennyisége, azt gondolja, 

hogy napi kapcsolatban vannak, számon kérik egymást akár csak az öntözéssel kapcsolatosan 

is, tehát azt elfogadni, hogy a parkot, hogy fásítás nem volt, kategorikusan vissza kell, hogy 

utasítsa. Ugyanis abban a pillanatban, ahogy egy fát kivágtak, azzal nekik el kellett számolniuk, 

hogy még abban az évben a pótlás megtörtént. De abban egyetértenek, hogy szinte nincs olyan 

hely, ahova ne lehetne ültetni, fognak is. A következő napirendnél a strandokra tett javaslatokat 

fogják tárgyalni, hogy mit nyújtson be. A zöld területek felújítását? Nyilván meg kell kérdezni, 

aki ehhez ért. Ki mennek még egyszer megnézni, hogy hol nézne ki jól a fűzfa, hol a nyárfa, és 

akkor ebbe az irányba mennek tovább. Slemmer képviselő úr hozzá szólásával kapcsolatosan 

először azt gondolta, hogy behúzná kicsit a konfrontációs féket, de egyértelművé vált számára, 

hogy képviselő úr valóban azt akarja, hogy az adott pillanat lehetőségeivel, ha lehet, élni kell. 

Ezzel egyetért. Ahol lehet intézkedni, felesleges várni, ahol tényleg mérnök kell, meg 

szakirodalom, azt ki lehet bírni. Vannak dolgok, amik nem sikerültek – nem felelőst keresnek, 

mert nincs ilyen. Szebb lett annál, mint ami volt, kipusztulva. De meg kell határozni, hogy 

milyen legyen, és azt megépítik. Fákat ültetni kell, ültetni is fognak. Igazából azt akarta 

visszautasítani – lehet kicsit hosszabbra sikerült –, hogy ebben az évben nem történtek a fák 

pótlására megfelelő lépések. Nem biztos, hogy mindenki szembesült ezzel, mert miután nem a 

legkisebbeket vették, sokaknak talán az sem tűnt fel, hogy az nem volt ott tavaly. Abban 

egyetértenek, hogy mindenki ugyanazt akarja, de nem azzal, hogy ki mit szúrt el a múltban, 

nem a rózsa kertet kritizálva. Az elmúlt években, amikor fák kerültek kivágásra, de azt is lássák, 

hogy mi épült mellette. A szigeti strandon például, ahol egymásra méteres sortávolságra voltak 

azok, amiket ki kellett vágni, hogy ne dőljön rá a gyerekekre, ahol fent a játszótér van, amivel 

kapcsolatban folyamatosan érdeklődnek, hogy milyen árnyékolás lesz. Ott abban egyetértettek, 

hogy a 6 méteres játszótoronyra nem napvitorlát kellene húzni, gyorsan növő fákat telepítettek 

oda a sziklaoldalra, majdhogynem olyan, mint egy erdő, ahol van egy kis liget. Azok néhány 

éven belül el fogják érni azt a magasságot, amikor az a játszóterük árnyékban lesz. Rengeteg 
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ilyen dolgot csináltak. Van, amelyiknek a telepítése nem sikerült, azt lehetőleg még a következő 

szezonban mindig pótolták is. Például azt a parkolót, amit a piac mellett építettek a kempinggel 

szemben. Eleve a parkolóra úgy kaptak építési engedélyt, hogy oda is tizenvalahány fát 

telepítenek, időnként kifordulnak, pont ma beszélgettek róla, hogy majd mégis jobban 

kipányvázzák. Véleménye szerint ez a dolog elindult, és ebbe az irányba jó irányba mennek. 

Ha még többen figyelnek rá, akkor még jobban fog menni. Úgyhogy nem élezné tovább a 

dolgot, mert szerinte egyet értenek. Megkérdezi, hogy másnak van-e még észrevétele ezzel 

kapcsolatban? 

 

Török Péter alpolgármester: Csak egy rövid gondolatot szeretne hozzá fűzni. Elvi síkú lesz, 

amit mond, de a gyakorlati részére elég nagy hatással van, hogy a testületnek nem az operatív 

apróságokkal kell foglalkozni, hanem ebben a napirendi pontban arról kell határozni, a 

Gazdasági Bizottságnak, hogy a fák ültetése az egy program Révfülöpön, ahhoz egy anyagi 

nagyságrendet hozzá kell rendelni, és az önkormányzatnak meg van az az apparátusa, akik ezt 

végre fogják hajtani. Úgy gondolja, ez a feladat nem pedig, az aprólékos operatív dolgokon 

való mazsolázgatás. Megismétli, miszerint a faültetése, egy komplett városépítő program része 

kell, hogy legyen. Arról kell dönteni, hogy ezt elhatározzák, és ez mellé anyagi dolgokat kell 

rendelnie egy gazdasági bizottságnak, ami rendelkezésre áll és az azt végző operatív 

munkatársak pedig nyilvánvalóan a képviselők egyéni aktivitását élvezve, ez már egy testületi 

ülésen túlmutató dolog, nem ahhoz tartozik okvetlenül. Meg fogják oldani ezt a kérdést, úgy 

gondolja, hogy ez a feladat a mai napon. Bocsánatot kér, hogy ilyen elvi, illetve összefoglaló 

próbált lenni, de nem szeretne az ilyen apró dolgokon vitázni, vagy erről véleményt 

nyilvánítani, inkább a lényeglátásra próbálta felhívni a figyelmet. Megköszöni a szót. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Úgy gondolja, hogy eléggé körbe 

járták ezt a témát, és nem vesztek össze senkivel. Kéri, hogy fogadják el. 

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke:  Nem érti, mire vonatkoztak polgármester úr által 

elhangzottak. Egyet értenek benne, hogy telepíteni kellene minél több zöld növényzetet, sok 

helyen pótolni kellene, valami idáig megtörtént, hogy lettek letéve dolgok, viszont azért 

foglalkoztak ilyen szinten képviselői-testületi szinten ezzel a témával, mert rengeteg 

hiányosságot lehet találni. A lényeg az, hogy egyetértenek az egészben, hogy akár ad hoc 

kezdjenek el telepíteni, de ahogy Péter említette, az önkormányzat végrehajtó apparátusa azért 

van, hogy átgondolja, és akkor erről esetleg a testületet is informálja, hogy hogyan lehet ezt a 

kiemelt feladatot végrehajtani. Erre vonatkozott a javaslat.Az elmúlt években, ahogy mondta 

többször született már ilyen határozat – gyakorlatilag mégsem növekedett a zöldterületeknek a 

területe, de a lényeg nem is az, hanem, hogy szép, otthonos Révfülöpöt szeretnének, ami zöld 

is. Megköszöni a szót. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Azt gondolja, hogy lehet „ping-

pongozni” ezzel a témával kapcsolatban, de ő nem fog ilyenbe belemenni. Nem akarja az 

Ottawa parkot felhozni például, hogy ott mi létesült, egy szőlőterület helyén. Amiben 

egyetértenek, abban nem szabad vitatkozniuk. Az előterjesztés elfogadását javasolja, hiszen az 

egy állapot felmérés, azzal rendben vannak, és nyilván, hogy dolgoznak rajta továbbra is, és a 

bizottság is tesz még javaslatot akár a rózsakert, akár más egységeknek az előkészíttetésére. 

Akkor majd közösen bíznak meg tervezőket, annak alapján, hogy mit szeretnének 

megvalósíttatni. A zöldterületekkel kapcsolatos témát szavazásra bocsájtja, kéri, aki az 

előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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Miklós Tamás képvisel, GTTB elnöke: Megkérdezi, hogy mi a határozat javaslat? Az, hogy 

elfogadták a véleményezést? Mert ez van leírva, és ő erről beszélt, hogy ne csak elfogadják a 

véleményezést, hanem lépjenek előre. Hogy ez most telepítéssel, vagy tervezéssel, az két külön 

dolog. A bizottság véleményét is meg kellene szavazni. 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri, hogy akkor foglalják össze a bizottság véleményét. 

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke:  Tudatos tevékenységet szeretne – nem feszültséget 

gerjeszteni, hogy gondolják végig, összegezzék, aztán csinálják. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Azt gondolja, ott veszik el a 

beszélgetés tárgya, hogy terveztetés alatt úgy értelmezik sokan, hogy konkrétan vonjanak be 

szakembert, árajánlatot. Véleménye szerint a bizottsági elnök úr inkább arról beszél, hogy 

ütemezés zajlódjon, hogy maguknak leírják, megtervezik azt, hogy ezen a területen mennyi fát 

szeretnének elültetni, amit egy adott időszakra beidőzítenek. Magán a kifejezésen csúszhatott 

el a beszélgetés, mert világos, hogy mindenki egyféleképpen gondolkozik. Talán az elnök úr 

arra gondol, hogy valóban talán jobban lehetni látni, követni, ha beütemezik azt, hogy akkor 

2021-ben melyik területeket veszik fókuszba, melyikre szeretnének koncentrálni. Az idei évben 

ebben a furcsa járványügyi helyzetben is el tudott indulni egyfajta kezdeményezés, nem 

fektették le ugyan így az alapokat, de amiről polgármester úr szót ejtett, bizonyos területek 

kerültek a fókuszpontba. Ilyen a Coop előtti terület, és további tervek az őszre vonatkozóan is, 

talán ezeket le lehetne igazából fektetni. Meglátása szerint csak ennyiről szól az elnök úr 

javaslata. Ilyen módon ő el tudja, fogadni, és akkor bizottsági szinten tudja javasolni, hogy 

tárgyaljanak egy ilyen ütemezési listát, nem arról van szó, hogy konkrétan terveztetni kell. 

 

Kondor Géza polgármester: Semmit nem állítana meg, ami ősszel esedékes lenne. Ahhoz 

ragaszkodik, amit eddig elkezdtek, illetve előkészítés alatt van. Nyilvánvaló dolog, hogy ezek 

apróbb területre vonatkozó terepi beavatkozások.  

 

Zsifkovics Szilvia képviselő: Csak annyit szeretne mondani, hogy természetesen mindenki 

egyetért a faültetéssel, ő is. De ebben most Slemmer képviselő úr véleményét osztja, ha például 

5 fát elültetnek, azt nem hiszi, hogy ütemezni kellene, és hogy állandóan képviselő-testületi 

ülést kellene összehívni, hogy pár fát megszavaznak pl. a liget köz területére elültetésre. Abban 

teljes egyetértés van, hogy – például, ha a rózsakertet valamikor szeretnék felújítani – a nagy 

beruházásokat meg kell terveztetni, mérnököket hívni, és azt be kell ütemezniük. De az, hogy 

5 vagy 10 fát, ami kiszáradt a strandon vagy akár az Európa sétányon, amiknek az elültetését 

beütemezik márciusra, de például nyakig érő hó lesz, és csak áprilisban kerül elültetésre, ő így 

ezzel a fajta ütemezéssel egyáltalán nem ért egyet, a nagyberuházások vonatkoztatásában 

maximálisan igen.  

 

Kondor Géza polgármester: A módosító javaslatát a bizottságnak szavazásra bocsájtja, utána 

pedig az alap csomagot, és ez alapján meglátják, hogy melyik kap többséget. De a kettő között 

nem gondolja, hogy végeredményben nagy különbség fog lenni a megvalósítás terén.  

 

Aki egyetért a Gazdasági Bizottság által javasolt elfogadott módosító javaslattal, kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze: 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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117/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadta el a Gazdasági, 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság javaslatát, mely szerint a zöldterületek 

vonatkozásában készüljön telepítési terv.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

118/2020. (IX.21.) Kt. határozat                        

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, és elfogadja a Dr. 

Varga Szabolcs Erdészeti Szakértő szakértői véleményével kiegészített beszámolót.  

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

9. A 2021. évi Kisfaludy strandfejlesztési pályázattal kapcsolatos bizottsági javaslatok 

(tárgyalta: GTTB, OSZKB) 
 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Olyan vitát generált, hogy mi az, ami még jobbá tudná tenni a 

strandokat. Nem is vitát, inkább egy ötletelést, egy nagyon jó ötlet gyűjtemény az, amivel 

segítik a munkánkat. Összegzésként elmondaná, hogy 2021-ben is folytatódik a 

strandfejlesztési program, amire ugye tavaly több, mint 56 millió Ft-ot kaptak a turisztikai 

ügynökségtől, ezt még kiegészítik azzal, mind egy 10 millióval, plusz még 20 millióval a 

strandnak a homokozására. Az idén 30 millió Ft-ig lehet strandonként pályázni, de sokkal 

kötöttebbek a pályázati lehetőségek, sokkal jobban egy-egy matematikai rendszernek is meg 

kell felelniük. Az alapvető céljuk az volt, hogy a két bizottság javaslatait begyűjtsék, amikből 

a hétvégére össze kell állítaniuk szinte árajánlatkérésre alkalmas állapotban az alátámasztott 

referenciaárakkal, hogy a 2021-es turisztikai ügynökségi pályázaton milyen projekt elemeket 

kívánnak megvalósítani. Elég bonyolultak az erre vonatkozó szabályok, de azt gondolja, hogy 

itt a lehetőségeket figyelembe véve, kiszűrve azokat, amiket nem tudnak, illetve nem célszerű 

választani – részletekbe ezekkel kapcsolatban most nem akarna belemenni – ez egy külön 

fórumot megérne, hogy a kívülállók is tudják követni, hogy ez milyen nehéz döntés volt 

mindannyiuk számára. Nem mindig azt tudják csinálni, amit ők szeretnének. Ezzel 

kapcsolatban kérte mind a két bizottságnak a javaslatait. Igaz, hogy ez turisztikai és 

településfejlesztési kérdés, de miután a Szociális Bizottság javaslataival kezdték a Gazdasági 

Bizottság ülését, ezért most megkéri a Szociális Bizottság elnökét, hogy ismertesse, hogy 

milyen elképzelésük van, milyen célokra kezdeményezzék a pályázat igénybevételét.  

 

Bizottsági vélemények:  
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Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: A bizottságukban nagyon élénken 

és kreatívan próbáltak ehhez a napirendhez hozzányúlni, nagyon sok javaslat hangzott el 

részükről. Mindezt előtte a nyár végén egy kisebb strandbejárás, ötletelés is megelőzte. Amiben 

mindenképpen szeretnének gondolkodni, és amiben a pályázati pontok lehetőséget 

biztosítanának, az egyrészt okos bútorok beszerzése lenne. Ma már ezek nagyon friss, innovatív 

jelek lehetnek a strandokon, ma már nagyon sokan használnak okos eszközöket, telefonokat. 

Ezeknek a feltöltésére alkalmasak ezek a bútorok egy napelemes rendszerrel biztosítva ezt a 

lehetőséget, ugyanakkor, mint ülőfelület is hasznosíthatók. Nagyon sok helyen találkozni ma 

már településeken, azok közterületein ilyennel, el tudjuk képzelni ezeket a strandokon is. 

Ezenkívül a szívükhöz közel áll az árnyékolást fokozandó nádgombák elhelyezése. Ezekről 

több darabban gondolkodnak, akkor lenne igazán mutatós, ezekhez nagyon dekoratív fa 

székeket is tudnának társítani. Ennek nyilván ki kell majd forrnia magának a rendszernek, hogy 

milyen módon kerülnek használatba. Ezen kívül akár egy hinta, vagy egy exkluzív 

napozóterület is kialakításra kerülhetne. Javasoltak még mezítlábas mászkálót, amivel a kicsi 

gyerekeknek tudnának egy más fajta szórakozást mutatni. Mindezek ma már nagyon közkedvelt 

lehetőségek. Talán be tudnák csempészni a pályázatba ilyen téren. Illetve ezen kívül a kültéri 

zuhanyokról is esett szó, azok mindenképpen fontosak lennének, benne volt a közös ötletekben. 

Rengeteg fa és virág, ez maga is egy kiemelt pontja a pályázatnak. A zöld területek tekintetében 

mindenképpen sokat szeretnének, az árnyékolás ma már nagyobb szereppel bír, hogy tudjanak 

az UV sugárzás elől elmenekülni. Ami még a vízbejutás elősegítése okán jött szóba, egy 

exkluzív stégrendszernek a kialakítása, ami egy szép lejárat lehetne. A Szigeti strandnak 

jelenlegi stégrendszerét gondolták ezzel kiváltani. Többféle ötletük is volt, de nem biztos, hogy 

minden ötlet megvalósítható a jogi szabályozások okán. De erre alpolgármester úr tett nekik 

javaslatot, amit szívesen el tudnának fogadni, hogy ez egy természetbarát, faanyagból készülő 

stég lenne. Inkább ebbe az irányba, a természetes anyagok felhasználására szeretnének 

törekedni, és rengeteg zöld növényre.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni elnök asszonynak. Ugye ezeket a Gazdasági 

Bizottság ülésén ismertették, ezzel kezdték, így egy kicsit csökkentve az ottani ötleteknek a 

lehetősége, de azért voltak. Elnök úrnak adná a szót.  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: A Szociális Bizottság az ő bizottsági ülésük előtti 

napon tartotta ülését. A strandokon mondhatni ugyanazokat a lehetőséget láthatja a két bizottság 

tagsága, hogy milyen fejleszteni valók vannak. Az ülésükön részt vett Zsifkovics Szilvia 

OSZKB tag, aki ismertette azokat az elképzeléseket, javaslatokat, amelyeket a másik bizottság 

megfogalmazott. Az ő bizottságukba egyhangú egyetértés alakult ki természetesen ezzel. Több 

más javaslat is elhangzott. Végül a határozatuk konkrétan arra irányult, pályázat elkészítőjének 

a kiírás bonyolultsága ez a 6 + 4-es aránymegfelelés miatt biztosítsanak rugalmas mozgásteret, 

hogy a mindkét bizottságban elhangzott vélemények figyelembe vétele a legmagasabb 

összegekre próbáljanak meg ugye pályázni. Egyúttal még kifejezte a bizottság, hogy ajánlja a 

zöldterület növényzet telepítését a strandokon itt most ez kimondottan lehetőséget teremt rá. 

Felmerült még strandnosztalgia táblák esetleges létrehozása a strandok, ha be lehet illeszteni az 

5%-os részébe. Egyhangúlag elfogadásra javasolja a rugalmasság biztosításával, az elhangzott 

vélemények figyelembe vételével. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni mind a két bizottságnak a segítségét. A feladat fel van 

adva, nagyjából a jövő hét végéig kell mindennel együtt végezniük. Egyelőre két kollégája 

Szakál Norbert és Müller Márton kollégái szinte már hetek oda dolgozik ezen a nem túl 

egyszerű beadványon. Az összes helyiséget centiméter pontosan, hány vízcsap van benne stb., 
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mint egy jelenlegi állapotfelméréssel ki kellett egészíteni. Ennyire részletekbe menően még 

soha nem kellett a pályázat benyújtásakor adatot szolgáltatni. Nyilván azért, hogy a több 

párhuzamos finanszírozással ugyanannak a dolognak a többször történő támogatását, vagy az 

önerőből már korábban megvalósult dolgokat kizárják. Ezeket is fel kell tüntetniük 5 évre 

visszamenőleg, hogy mit csináltak saját erőből. Rengeteg anyagból áll, tudják, hogy mennyi 

mindent csináltak az elmúlt években, nem kis munka az ezekkel kapcsolatos anyagoknak az 

összeállítása, számszerűleg kimutatva. A hivatal dolgozóinak a feladata ezeknek a 

nyilatkozatoknak az elkészítése, ezekből is olyan 12 körül van, amik kellenek a benyújtáshoz. 

A másik munkacsoportban azon dolgoznak, hogy az általuk javasolt, és ma megerősített 

projektelemeket nevesítsék (cikkszám típus, hol árulják, mennyiért árulják), és akkor azt már 

pontos paraméterekkel be tudják nyújtani. Megjegyzi, hogy ma már jött egy kettő, amelyeket 

ki fognak elemezni. Azt gondolja, rengeteg dolgot mondtak, annál valószínűleg sokkal 

kevesebbet fognak kapni, itt a matematika azzal fog menni, hogy az első 6 elemből hogyan 

fognak 60 %-ot összehozni, de a jelenlegi nekifutás szerint össze fogják tudni hozni. Aztán 

majd meglátják, hogy mit kapnak, mindennek örülni kell, de bíznak abban, hogy a 30 milliós 

keretet a bizottságok segítségével meg tudják kapni.  
 

Van-e még kérdés, észrevétel?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért az elhangzottak szerinti 

határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

119/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kisfaludy 

Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemének keretén belül a Császtai és Szigeti strandok 

infrastruktúrájának fejlesztése érdekében pályázat kerüljön benyújtásra. 

 

A Képviselő-testület támogatja a bizottságok által javasolt fejlesztések beépítését a pályázatba, 

amennyiben az a kiírási feltéteknek megfelel.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésével kapcsolatos 

intézkedések megtételére, és a támogatási kérelem benyújtására. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 
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10. Halász utca és az Európa sétány közötti terület összekapcsolására árajánlatok 

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

 

Kondor Géza polgármester: Több új képviselőnek a programjában is szerepelt ez a 

futballpálya körüli Európa sétánynak a szebbé tétele, ami az előző napirendnél is említették már 

pár elemét. Felmerült az, hogy az Európa sétány jelenleg egy zsákutca, a Szigeti strand 

kerítésénél véget ér. Ezt ott az árok mellett célszerű lenne ugyanabban a térkő stílusban a Halász 

utcával összekötni. Ezzel kapcsolatban, hogy elinduljon valami, van idő a következő szezonig, 

hogy a vállalkozók rá tudjanak készülni, hogy felhatalmazzák árajánlatok bekérésére. A 

közlekedés tervezőjük, Demjén Zoltán elkészítette ennek a költségvetését. Tehát az árazatlan 

költségvetés rendelkezésére áll. Megjelölt 5 vállalkozót, akiktől szeretnének árajánlatot kérni, 

nagyon bíznak benne, hogy az 5-ből legalább 3-tól fognak is kapni. Ha az megtörténik, a 

beadási határidő után – amit most nem tud fejből elmondani – a következő bizottsági ülésen ki 

tudják értékelni, és akkor elküldik a tervezőhöz, hogy ő is nézze át a beérkezett árajánlatokat, 

és tegyen javaslatot az alapján, hogy melyik vállalkozót bízzák meg a munkával, amennyiben 

természetesen, ha a testület egyetért azzal, hogy ezt a projektet valósítsák meg. Most ez 

településfejlesztés és gazdasági kérdés is első sorban bár mind a két bizottságnak jelentős 

munkája van egyáltalán ennek a felvetésében is. 

Először a GTTB bizottságok álláspontját kérdezi.  

 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke:  Régi igény, hogy ott a régi futballpálya mellett a 

Balatonba befolyó vízlevezető árok melletti járdát rendbe hozzák, illetve hogy folytatása legyen 

az Európa sétánynak, amely visszajön egészen a Halász utcáig. A bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja az ehhez kapcsolódó árajánlatok bekérését a leírtak szerint. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: A bizottságuk is megtárgyalta. 

Örömmel fogadták, hogy sor kerülhet ennek a területnek a rekonstrukciójára. Ez tényleg jó és 

kellemes előrelépés lesz abban a részben. Az is talán egy előrelépés, hogy egy kicsit nagyobb 

lélegzetvétellel tudják az árajánlatokat bekérni, illetve maga a kivitelezés pontja is bizakodásra 

ad okot abban a tekintetben, hogy minél több felkért vállalkozó fogja tudni beadni az árajánlatát, 

hiszen ott nem annyira sürgős, az építőiparban dolgozók tudják, hogy elég nagyok a 

lekötöttségek. Előre mutató fejlődés, hogy tudnak így előretervezni. Ennek a fajta 

előretervezésnek mindenképpen nagyon örülnek, így tehát a bizottságuk természetesen 

egyhangúlag támogatta.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a véleményeket. Igen az a fajta hátránya van a saját 

önerős fejlesztésnek, hogy az önkormányzat fizeti. Az előnye pedig az, hogy szabadabbak a 

kivitelezés meghatározásával, nincs az a fajta kényszer, mint sokszor például 

strandfejlesztésnél is, hogy a határidőknek meg kell felelni, mert ott kicsit kisebb a 

mozgásterük. Itt viszont kihasználva azt, hogy ezt mindenképpen meg szeretnék valósítani, és 

nem egy horribilis összeg. Most számokat megbeszélték, hogy nem mondanak. Előző 

költségvetés van, tehát Révfülöp költségvetésében ez nem minősül különösebben jelentős 

összegnek, de ezt majd borítékbontásnál a bizottság elnöke meg fogja erősíteni vagy cáfolni.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
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Slemmer József János képviselő: Van egy észrevétele. A bizottsági ülésen elhangzott, és egy 

egységes akarat volt, mindenki támogatta azt a gondolatot, hogy ez az összekötő járda rész ne 

csak önmagában épüljön meg, hanem az Európa sétányt lezáró körforgó résznek, aminek ott a 

talajmechanikai dolgai összecsúsztak, az is kerüljön vele egyszerre helyreállításra, egy ütemben 

készüljön el vele. Hogy ne kelljen utána külön hozzányúlni. Az a körforgó része, aminek a 

közepéből hiányzik a fa és megsüllyedt. Ezt az észrevételt megtette a bizottsági ülésen, és ott 

megbeszélték. 
 

Kondor Géza polgármester: Slemmer képviselővel egyetért, a bizottsági ülésen is egyet 

értettek, hogy ezt kijavítják. Miután az árazatlan költségvetés elkészült, és miután ezt nem 

mérette fel, azt most nem szeretné módosítani. Azt most vállalja, hogy természetesen ezt a 

részét ki fogják javíttatni, ugyanabban az ütemben, de az miatt most nem szeretné újraíratni a 

költségvetést, de annak a felújítás a részét fogja képezni. Itt a TV előtt és egymás előtt tett 

ígéretként megfelel szerinte, és akkor ennek megfelelően módosítanák ezt a napirendet. 

Megkérdezi Slemmer képviselő urat, hogy el tudja-e így fogadni? 
 

Slemmer József János képviselő: Természetesen. 
 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni. Tényleg egyszerűbbé tenné, és időt spórolnának 

vele, hogy ne menjen erre még két nap, így akár már holnap ki tudják postázni, ha a kollégának 

lesz ideje összeállítani az ajánlatkéréseket. Nagyon köszöni, és nyilvánvalónak tartja, hogy 

most már Révfülöpön félmegoldásokba nem kell belemenni, így azt a részt, amit elkezdtek, azt 

csinálják tökéletesre, ezzel szintén egyetért mindenki.  
Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, hatalmazzák fel, és akkor az árajánlatokat bekérik, 

és akkor a következő októberi ülésen akkor már erről remélhetőleg tudnak tárgyalni is, hogy 

minél előbb belevághassanak.  

 

Tehát szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért az elhangzottakkal, kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

120/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata dönt arról, hogy a Halász utca és Európa sétány közötti 

szakasz kiépítésének kivitelezési munkálataira az alábbi vállalkozóktól kér ajánlatot.  

 - Csécs és Társa Bt. (8253 Révfülöp, Káli u. 36.)                 

- Galler-Bau Építőipari Kft. (8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15.)  

- Újvári Építőipari Kft. (8254 Kővágóörs, Vörösmarty u. 25.)  

- Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.)         

- Szabadi Károly e.v. (8251 Zánka, Glóbusz u. 3.)              

 

Ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. október 8. 12.00.óra. 

Boríték bontás: 2020. október 8. 15.30. óra.  
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Boríték bontáson részt vesz: Miklós Tamás, Gazdasági Bizottság elnöke, Slemmer József 

Gazdasági Bizottság tagja, és a hivatal részéről Szakál Norbert műszaki ügyintéző. 

Árajánlatok benyújtásának módja: postai úton Révfülöp Nagyközség Önkormányzata címére, 

vagy személyesen a hivatal műszaki irodájában.  

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a beérkezett, érvényes ajánlatokat továbbítja Demény 

Zoltán tervezőnek, aki azokat megvizsgálva javaslatot tesz a legjobb ajánlattevő kiválasztására.  

A testület az októberi ülésen dönt a kivitelezőről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

                                    

 

11. A Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

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

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. Annyit még elöljáróban elmondana, 

hogy a köveskáliak eddig hozzájuk még nem fordultak. Elég komoly gondjaik vannak, egy 

költséges „vállalkozás”. 

A Kővágóörsiekről tudják, meg el is mondták, mind a két bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 

kilátónál nekik köszönhetik, hogy a hivatásos tűzoltók kaptak vizet, mert a kővágóörsiek voltak 

rá képesek, hogy az autójukkal felvigyék. Nem sajnálták, hogy ott hajlik a tükör meg 

mindenféle egyebek, kopik a gumi, meg hogy kibökheti a tüske. A kővágóörsiek azok, akik a 

Császtai strandról jöttek, a tavalyi gyermekpancsoló előtti átadásnál az iszapot segítették 

lemosni az aszfaltról. Egy csodálatos, nagyon jó indulatú kapcsolat van velük, miután a 

szomszéd település nagyon sokukkal mindnyájuknak baráti kapcsolata is van, nem csak a 

testületnek, hanem a település lakóinak is, tehát örülhetnek annak, hogy értük is dolgoznak, és 

hogy nem egy saját tűzoltó egyesülete kell fenntartaniuk. Ezzel kapcsolatban különböző 

javaslatok hangoztak el. Ezek ugye adakozási javaslatok. A támogatási kérelem inkább 

szociális témakör, így a Szociális Bizottságot kérdezné először. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Megköszöni a szót. 

Tulajdonképpen, azt gondolja, mindenkinek érdeke, hogy ez a tevékenység jól működjön, és 

hogy Kővágóörsi önkéntes tűzoltó egyesülettel való viszony, a településsel való kapcsolata az 

megkérdőjelezhetetlen legyen. Maximálisan részt vesznek egyrészt rendezvények tekintetében, 

másrészt pedig sajnos, ha olyan eseményekre kerül sor, ahol be tudnak avatkozni, vagy a 

segítségükre tudnak lenni, akkor azt nagyon gyorsan megteszik. Több olyan esemény is történt 

már a 2020-as évben, ahol megmutatták a rátermettségüket, és tényleg csak hálával tartozhatnak 

nekik. Ugyanakkor azt gondolják, hogy a Köveskáli Tűzoltó Egyesület, ahogyan a 

beadványában is jelezte, némileg újra szerveződő egyesületről van szó. Elég komoly 

nehézségekkel szembesülnek a gépjárművet említették például. Mindenképpen jó lenne 

felkarolni és segíteni az ő munkájukat is. Ezért ők azt a határozati javaslatot fogalmazták meg, 

és kérik a testület támogatását e tekintetben, hogy a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 

200.000,- Ft-tal kívánják támogatni, a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 100.000,- Ft-

tal szeretnék segíteni, abban hogy a munkájukat méltó körülmények között tudják ellátni. 

Valóban nagyon sok költséggel kell szembesülniük a védőruházatokon keresztül a gépjármű 

karbantartásáig, rendbetételéig, a tűzoltó szertárral kapcsolatos információkat is osztottak meg. 
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Ezekkel a támogatási összegekkel szeretnék segíteni mind a két egyesületnek a munkáját, és 

remélik, hogy csak a rendezvények biztosítására kell Révfülöpre érkezniük és nem egyéb 

okokból. Ezúton is köszönik mind a két egyesületnek a munkáját, és sok sikert kívánnak 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni. A Gazdasági Bizottság elnöke tekintettel arra, hogy 

a volt a Szociális Bizottság ülésén, átadná a szót.  

 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Eltérő összegek is felmerültek. A lényeg az, hogy 

önkéntesen szerveződő hasznos tevékenységet kifejtő, és ahogy elhangzott rendszeresen 

megjelennek Révfülöp településen, nem is szólva a torony oltás, ilyesmi. Úgy határozott a 

bizottságuk, hogy 200.000,- Ft a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, tehát emeljék meg 

az előző évben adott támogatásukat 200.000,- Ft-ra, illetve a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületet, mint induló egyesületet. 100.000,- Ft-os támogatással javasolja a bizottság. 

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 

kapcsolatban?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Elég egybe hangzóak voltak a javaslatok a bizottságok részéről. 

Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, ezt gondolja, hogy örömet szereznek, mind a két 

település civil szervezetének.  

Az elhangzottak alapján szavazásra teszi fel a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

támogatására vonatkozó határozati javaslatát, aki egyetért az elhangzottakkal, kézfelemeléssel 

jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

121/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

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

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

Egyesületet (Székhely: 82754 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (a továbbiakban: Egyesület) 

egyszeri 200.000,- Ft-tal, azaz Kettőszázezer forinttal támogatja. 

 

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

A támogatás célja: az Egyesület működési költségeinek és fejlesztéseinek támogatása 

A felhasználás határideje: 2021. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2022. január 31-ig köteles elszámolni. 

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

 

Felkéri 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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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. október 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: Külön szavazásra teszi fel a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület támogatására vonatkozó határozati javaslatát, kéri, aki egyetért az elhangzottakkal, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

122/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

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

rendelete (a továbbiakban: Önkormányzat.) alapján elhatározza, hogy a Köveskáli Önkéntes 

Tűzoltó Egyesületet (Székhely: 8274 Köveskál, Fő u. 10.) (a 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 költségeinek és fejlesztéseinek támogatása 

A felhasználás határideje: 2021. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2022. január 31-ig köteles elszámolni. 

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

 

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

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, 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 
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Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2020. október 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. 

 

 

12. Advent Révfülöp rendezvénysorozatra érkezett kérelem elfogadása (tárgyalta:  

OSZKB) 
  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Az előzetesen megküldött napirendi pontok között nem 

szerepelt, Advent Révfülöp rendezvénysorozatára érkezett kérelem elfogadása. Nem szeret más 

tollával ékeskedni, elnök asszonytól kapta a lehetőséget, a hétfői napon, utolsó pillanatban, de 

nagyon gyorsan előállított egy előterjesztésre alkalmas anyagot. Így már a Szociális Bizottság 

ülésén tudták már tárgyalni, illetve a Gazdasági Bizottság ülésén is, rendelkezésre átadta a 

képviselőknek, utána tűzték napirendre. Át is adná elnök asszonynak a szót, hogy ismertesse az 

előterjesztést. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Először is szeretné megköszönni, 

hogy a tisztelt Képviselő-testület napirendre tűzte. Az idő rövidsége az, ami okot ad arra, hogy 

minél előbb tárgyaljanak róla, hogy elkezdhessék az érdemi munkát ezzel kapcsolatosan. Az 

idei évben hagyomány teremtő szándékkal szeretnének egy „Advent Révfülöp” nevezetű 

rendezvénysorozatot létrehozni, amely egészen 2020. november 29-től az adventi időszakot 

felölelve egészen a Szilveszterrel, illetve az Újévvel zárulna. Ezt a rendezvénysorozatot a 

Halász utcába álmodták meg. Nagyon széleskörű összefogás eredményeképpen terjesztik most 

elő, ennek az összefogásnak a helyi vállalkozások nagyon komoly mozgatórugói, mellettük a 

civil szervezetek is bekapcsolódtak és jó pár személy is felkarolta, többek között képviselő 

asszonnyal karöltve. Magáról a rendezvénysorozatról csak röviden annyit szeretne elmondani, 

hogy nagyon szeretnék a helyi közösségeknek a bemutatkozási lehetőséget megadni, a 

gyermekek, az időseknek a fellépésén keresztül egy meghitt, ünnepi eseménysorozatra 

szeretnének mindenkit invitálni. Minden hétvégén zajlanának programok, nem nagyszabású 

koncertek vagy harsány programok lennének, hanem alapvetően a közösségi együttlétet 

szeretnék megcélozni, és annak minden hangulati elemét. A karácsonyi ráhangolódást 

elősegíteni, családi beszélgetésekkel, családi összejövetelekkel, és mindezt egy gyönyörű 

díszkivilágítás mellett. Szeretnék, ha karácsonyi fényekbe, ünnepi díszkivilágításba tudna 

borulni a Halász utca, érintve az épületeket, a móló fáit, tulajdonképpen a Halász utcára 

rávezető okos zebra térségében levő tuja fasort. Egy ünnepi fényárba úsztatni Révfülöpöt. Azt 

gondolja, hogy e tekintetben nagyon sok településen látnak már jó példát. Ennek a 

meghonosítását szeretnék, ezért azzal a kéréssel fordultak a képviselő testülethez, hogy 

szeretnék ennek az induló rendezvénynek a megsegítését kérni a díszkivilágítás, illetve olyan 

tartós eszközöknek a vásárlására, amelyek a település leltárába kerülnének, a település vagyonát 

gyarapítanák. Ezeknek a fénysoroknak, fényfüzéreknek a megvásárlása nem volt titkolt 

szándékuk, már a tavalyi évben szerettek volna ebben az ügyben előre lépni. Ez egy fejlődési 

lehetőség is a településnek. Ehhez kértek egy 5.000.000,- Ft összegű támogatást, amely az 

önkormányzatnak a költségvetésében kerülne úgymond elkülönítésre, és tulajdonképpen az 

önkormányzat lenne az, aki ezeket a számlákat kiegyenlítené, tehát pénzeszköz átadás nem 
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történne. Tartós eszközökről van szó, tehát leltárba vételezésre kerülne. Az indulás az, ami most 

egy kicsit nehéz, az első lépcsőfok, aztán jövőre már mindez könnyedén felhasználhatók, 

felszerelhetőek, és remélik, hogy hosszú időn keresztül jó szolgálatot fognak tenni a 

településnek. Nagy szeretettel várnak majd Mindenkit a rendezvény sorozatra! Addig még 

nagyon sok előkészület vár rájuk, ugyanakkor nagyon biztató támogatásokról is szó van. Magas 

a költségvetés tervezete, nagyon bíznak abban, hogy külső forrásokat is sikerül megnyerni, és 

bíznak abban, hogy országos szinten tudnak hírnevet szerezni a településnek. Nagyon komoly 

támogatási összegekkel állnak hozzá a helyi vállalkozások is ehhez a rendezvényhez, az ő 

segítségükkel, egy nagyon szép rendezvénysorozatot fognak tudni létrehozni Révfülöpön.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást, ha elnök asszony ennél több 

információt adott volna ki az már a meglepetés rovására ment volna, az Adventnél pedig ugye 

adni kell kicsit a várakozásra is. Úgy gondolja, hogy szinte mindegy milyen járványügyi helyzet 

lesz, 500 főnél kisebb létszámú rendezvények jelenleg megtarthatóak, ha bármi oknál fogva a 

helyzet fokozódna, azok az általuk és a tartalék alap terhére biztosított fedezet, csak hogy 

egyértelmű legyen, hogy ez nem ablakon kidobott pénz, hanem jászolba, egyéb eszközként, 

világításba, amire utána minden télen, akár zarándokhelyé tudják tenni Révfülöpöt, ilyenre is 

volt már példa. Idő van még, de nem sok, ezért is támogatta azt, hogy ne halogassák októberre, 

novemberre, mert nagyon hamar itt van ez az időszak. Addig még sok technikai problémát, 

kérdést meg kell oldaniuk. Ezzel kapcsolatban az ő részéről ennek a kezdeményezésnek nagyon 

örül, különösen annak, hogy a vállalkozók, civilek, egyesületek, turisztikai ügynökségek és 

egyéb külső tényezők a bevonásra kerültek. Nekik kockázat nincs benne, mert ugye amire ők 

pénzt, adnak az az övüké. A többieknek, pedig ha valami nem úgy sikerülne, legfeljebb 

valamilyen programelem kimarad. Reméli, hogy erre nem kerül sor, de természetesen ez nem 

az önkormányzat felelőssége, az önkormányzat ezért jót állni nem tud sajnos, de ez talán fel 

sem merült. Ezt csak a Szociális Bizottság keretében tárgyalták. Tisztelt képviselő urak, ha 

valakinek kérdése van, tegye fel. 

 

Török Péter alpolgármester: Elolvasta a leírását ennek a kezdeményezésnek. Azt szeretné 

megkérdezni, hogy van-e szakrális része is a dolognak, vagy csak ez az úgymond kicsit 

populárisabb rész? Már az Adventre gondolva, abban kell-e segítség, akár kapcsolatok? Van-e 

ilyen terv esetleg? 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Van, nagyon szépen köszönik a 

segítséget alpolgármester úr részéről. Úgy érzi, hogy erre is irányult a kérdés, minden segítséget 

nagyon szépen köszönnek és fogadnak. Az ötleteket is. Mindenképpen szeretnének felkérni 

teljes körben minden Révfülöpön jelenlevő egyházközösséget, és e tekintetben szeretnék a 

megnyitót is megtartani, a gyertyagyújtásoknak szeretnének valóban egy ünnepélyes, szakrális 

keretet adni. Nem magáról csak az ünnepről, talán pont szembe menve kicsit az Adventi 

előkészületeknek a sűrű, pörgő életritmusával, ami általában az emberekre kényszerül ebben az 

időszakban. Inkább pont azt szeretnék, hogy egy fajta ilyen megállás, lecsendesedés, letisztulás 

legyen, hogy legyen idő a baráti beszélgetésekre, szívesen fogadják az ilyen jellegű 

javaslatokat. Az egyházközösségeket mindenképpen szeretnék bevonni ebbe a 

kezdeményezésbe.  

 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, aki a határozati javaslattal kér, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

123/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 2020. november 29. – 

2021. január 1. között tervezett Advent Révfülöp rendezvénysorozat megrendezésével. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a rendezvénysorozatot 5 millió forinttal támogatja, 

melyet a tartalékalap terhére biztosít. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a rendezvénysorozat előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

                                            

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. október 30. 

 

 

 

13. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezés 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: Minden évben kétszer is szokásos napirend, mindig az illetékes 

tankerületi központ az, aki összeállítja a területi működő iskoláknak a felvételét biztosító 

körzethatárát, ezt megküldi az önkormányzatoknak, és az önkormányzatoknak az a feladata, 

hogy véleményezzék. Ez a jelenlegi ez az úgynevezett előzetes vélemény, amit október 15-ig 

várnak, azért ilyen utolsó pillanatos, mert nem sokkal az ülés előtt érkezett meg. Ez most még 

arról szól, hogy kiküldik az önkormányzatoknak az előzőleg elfogadott 2020-2021-es tanévnek 

a körzethatárait és azt kérdezik, hogy azzal egyetértenek-e? Vagy van-e módosítási javaslata a 

testületnek? Ami Révfülöpöt leginkább érinti, az természetesen a Révfülöpi Általános Iskola, 

ahol az ide tartozó települések:  

Ábrahámhegy, Balatonhenye, Balatonrendes, Kékkút, Köveskál, Kővágóörs, Mindszentkálla, 

Révfülöp, Salföld, és Szentbékkálla. 

Arról kell dönteni, hogy ez így megfelel-e továbbra is vagy javasolnak-e módosítást? Ennél a 

döntésnél figyelembe kell venni, illetve a döntésnek tartalmaznia kell a jegyzői nyilvántartásban 

szereplő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos gyermekek számát, amiről próbált adatot 

szerezni közben, ennek a legutolsó, amit most meg tudott szerezni a legutolsó állapota az januári 

állapot, aszerint nulla mind a kettő csoportba tartozó gyerekeknek a száma. Amennyiben ez 

eltérne, nyilván majd le fogja ezt ellenőrizni, akkor majd e vonatkoztatásban korrigálnak.  

 

Kondor Géza polgármester: A határozati javaslatot kérdezi? 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: Abban az esetben, ha nem kíván változtatni a testület, akkor a 

határozati javaslat: 

A képviselő testület a 2020-2021. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai 

körzethatárok módosítását a következőtanévre vonatkozóan, ami a 2021-2022-es tanév.  
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Nem tartja szükségesnek módosítani.  

A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek száma 0 fő. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy ezt az előzetes véleményt, illetve 

döntést megküldje a Balatonfüredi Tankerületi központ részére 2020. október 15. napjáig. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni.  
Van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, aki a határozati javaslattal kér, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

124/2020. (IX.21.) Kt. határozat 

 

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által elkészített a kötelező felvételt biztosító 

általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi 

véleménye alakult ki: 

 

Nem tartja szükségesnek módosítani.  

 

Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település 

jegyzőjének nyilvántartásában Révfülöpön lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala részére küldje meg. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2020. október 15. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Akkor a rendőrségi projektnél egyetértenek, hogy októberben 

ismét napirendre tűzzék? 
 

Zsifkovits Szilvia képviselő: Megkérdezi, hogy lehet-e, és annak alapján megszavazásra 

kerüljön? 
 

Kondor Géza polgármester: Lehetne, de azt gondolja, hogy következő ülésen, ahogyan 

átnézte szinte csak koncepcionális kérdésekről kell dönteniük. Azt gondolja, hogy a rendőrség 
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képviselőjének részvétele mindig egy üde színfoltja a képviselő-testületi ülésnek, szeretik a 

lakosok is, amikor lehet tőlük kérdezni, aktuális lesz ez a jövő hónapban is, ha egyet értenek, ő 

inkább áttenné az októberi ülésre. Véleménye szerint, valamilyen információs hiba merülhetett 

fel, de ezt majd kideríti. 
 

Kérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valakinek közérdekű bejelenteni valója?  

  

Amennyiben nincs, részéről még egy dolog lenne, a járványügyi szabályok a mai naptól 

szigorodtak, nem véletlen, hogy jelenleg is maszkot visel mindenki. Ez a közigazgatást illetően 

vonatkozik az ügyfélfogadásaikra, mind a kollégáikra, mind pedig az ide beérkezőkre. Ezt majd 

nyilván ki fogják, lehet, ki is van már táblázva. Komolyan veszik, fertőtlenítőkkel, egyebekkel. 

Nem a képviselő-testület az a fórum, ahol erről, illetve ilyen egészségügyi dolgokról részletes 

tájékoztatást kellene adni, de ezúton megkéri a lakosságot, illetve felhívja a lakosság figyelmét, 

hogy a médiát szíveskedjenek mindig figyelemmel kísérni, illetve a helyi csatornáikon azt 

gondolja, hogy az aktuális információkat mindig frissítik, osztogatják, kiteszik a 

hirdetőtáblákra. Megkér mindenkit, hogy kövessék a fejleményeket, a mai nap volt egy 

fordulónap, néhány rendelet október elsejétől lép érvénybe. Nap, mint nap bármi megtörténhet, 

és sajnos történik is. Nagyon vigyázzanak magukra, és bármiben segítségre van szükségük, 

forduljanak bizalommal a hivatalhoz, meglátják, hogy mit tehetnek, biztos, hogy mindenkinek 

találnak megoldást. Ennyit szeretett volna elmondani, azt gondolja, hogy egy közel két órás, 

nagyon termékenyülésen vannak túl. Nagyon sok gyakorlati kérdésben született döntés.  

Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak az aktív részvételt. Az ülést 17:45 órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Kondor Géza               dr. Szabó Tímea 

polgármester                         jegyző 


