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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. június 25-én 
(pénteken) 17:00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye: Révfülöp, Általános Iskola 
 
Jelen vannak: Kondor Géza    polgármester 
                         Miklós Tamás              képviselő 
                         Slemmer József János   képviselő 
              Szabó Sándor Pál         képviselő 
              Ujváriné dr. Handó Melinda    képviselő 
                         Zsifkovics Szilvia        képviselő (6 fő) 
 
Török Péter jelezte távolmaradását. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szabó Tímea jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Szecsődi Barbara 
 
A lakosság részéről kb. 25-30 fő van jelen. 
 
Kondor Géza polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket a 2021. évi első 
közmeghallgatáson.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő 
képviselő és a polgármester jelen van. A közmeghallgatást megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat.  
 
1.Beszámoló a környezet állapotáról 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
 
2.Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
 
3.Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő 
megtárgyalását. 
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N a p i r e n d 
 
 
1.Beszámoló a környezet állapotáról 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
 
2.Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
 
3.Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 
1. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról, beszámoló a környezet állapotáról  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
 
Kondor Géza polgármester: Rövid összefoglalót, ismertetőt mutat arról, ami a tavalyi 
közmeghallgatás óta történt. (a power point-os bemutató a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
A költségvetés főösszege, ami egy település nagyságát jelzi. A település közel 689 milliós 
költségvetéssel rendelkezik. Révfülöp egy erősödő tendenciát képvisel. Mindent 
összeszámolva 175 millió Ft állt rendelkezésre.  
2020-ban a vírus helyzet miatt,ugyancsak csökkent a bevétel, de így is erősen haladtunk. A 
felújítások 65,5 millió Ft nagyságrendűek. Strandokra kamera rendszer került telepítésre. 
Három strandunk 30 milliós pályázatot nyert, strandonként A Covid-19 elleni védekezésünk 
közben a turisztikai irodát gyakorlatilag oltás koordinációs ponttá alakítottuk, ahol az oltásra 
regisztráltakat szállítottuk a kijelölt oltópontokra. Sajnos háziorvosunk is elkapta a vírust.  A 
vírus ideje alatt elszeparáltak minket egymástól, de igyekeztünk új látványt kiépíteni az adventi 
időszakban. Teljesen új Betlehemi jászollal kedveskedtünk községünk lakóinak. A Szigeti 
strandra telepítésre kerültek vizesblokkok, értékmegőrző szekrények, ivó kutak, napvitorlák. A 
Császtai strandon is sor került az alapszolgáltatások fejlesztésére. Tavaly is lehetett benyújtani 
szociális célú tűzifa igénylésére pályázatot, amit elbíráltunk. Összesen 68 erdei  m3  ami 32 
háztartás számára volt elegendő. Több pályázatunk közül az utak kátyúmentesítése a cél. 
Utak: Jelenleg elbírálásra vár a Turista utca aszfaltozása. Gugyor település rész felújítása 
elkészült. A Lugas köz aszfaltozása is elkészült. Magyar Falu program keretén belül 3 út várja 
még a felújítást. Végmáli dűlő, Kökény- Szeder és Fürdő utca.   
Az Óvodába a Magyar Falu program keretein belül készül a gyerekek számára egy tornaszoba, 
valamint játékos KRESZ útvonal került felfestésre, hogy a gyerekek gyakorolják a biztonságos 
közlekedést. 
 
Kilátó: 2020. február 13-án égett le a kilátó. Révfülöp szimbólumáról van szó, azonnal 
elkezdték a kármentést. Terveink szerint haladt a kilátó újjáépítése. A Villa-Filip napokkor lesz 
az átadása ünnepélyes keretek között.   
Vad probléma: A probléma nem új keletű. Fokozatosan szaporodnak az ehhez hasonló 
bejelentések. Csobánc Vadásztársasággal működünk együtt. Igyekszünk segíteni a 
megelőzésüket. Vadriasztókat és csapdákat telepítettünk ki. Rókák is sűrűn látogatnak 
településünkre.  



3 

 

Lomtalanítás: Kéri, az ingatlan tulajdonos oldja meg, ha egyéb okok miatt nem tud részt venni 
a lomtalanítás idején. Sok esetben tapasztalta azt, hogy elszórják egy adott helyen, mert majd a 
hivatal megoldja. Valóban megoldja a hivatal, de az pénzbe kerül.  
Tűzgyújtási tilalom: Január 1-jétől tilos az avarégetés. Egyéb szerves anyagokat tilos elégetni, 
Zalahalápon a Probionál kötött szerződéssel ezeket a hulladékokat átveszik. Komposztálásra 
hívja fel a figyelmet, a hivatal segít is benne. 
 
Nyári Programok: Számos koncert lesz idén, különböző műfajokban. A hagyományos Villa 
Filip napok július 16-17-ig lesz megtartva. Júliusban Country Music fest. Színházi előadásokkal 
is készültünk. Augusztus 5-től Blues koncertek sora várja Révfülöp lakóit. 
 
Engedélyekkel rendelkező döntések, döntésre és forrásra váró projektek: Volt idősek otthona, 
amit panzióvá alakítanak, közösségi tér kialakítása a Császtai strand mellett, kulturális központ 
felújítása, kikötő létesítése, Révfülöp nevezetessége a Rózsakert újra alkotása. 
 
Beszámolóját befejezte Kondor Géza Polgármester. 
 
2. Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
Kondor Géza polgármester:  
1)Felolvassa Csanak Tiborné levelét. (a levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi): 
 Császtai strandon sűrűsödött a kutyák megjelenése. Nem minősül kutyás strandnak a Császtai 
strand. Polgármester felhívja a rendőrség figyelmét erre a jelenségre. 
 
2) Felolvassa Petneházy Péter levelét (a levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi): 
Kikötővel kapcsolatban kereste meg a Képviselő-testületet. Nehezményezi, hogy elvették a 
jogaikat, helyüket a kikötőtől. Krónikus hiányt képez ez a probléma, a Balaton körül.  
Polgármester úgy véli, sokuk nevében szólt ez a levél, de előzőleg érintette ezt a témát.  
 
Lakossági résztvevő: Az lenne a kérdése, milyen mélységben kell meggyőzni a Képviselő-
testület tagjait, hogy kiírják a közbeszerzést a kikötő létesítésére. 4:3 arányban van vesztésre. 
Jelenleg is ez a status quo, ha nem, akkor van-e értelme, hogy tovább folytassák?   
Kondor Géza polgármester: Képviselő-testület nem is tárgyalt a kikötőről. 2019-ben volt egy 
népszavazás, utána képviselő-testületi váltás volt. Az elmúlt félév reményt adott arra, hogy a 
képviselő társaival akkor fognak megfelelő döntést hozni, ha az információ is megfelelő. 
Engedélyek vannak a kikötőről, nem szeretné, ha nem alakulna ki a saját véleményük ezzel az 
üggyel, kapcsolatban. Ősszel elkezdjük a tájékoztatási fórumokat.  
Lakossági résztvevő: Azért kérdezte, mert a korábbi tudásai szerint egy 167 férőhelyes kikötőt 
létesítettek volna, MTA sok milliós tanulmánya következménye alapján 137 fősre vették le. 
BAHART idejön és megcsinálja, ha a testület sokáig gondolkodik ezen.  
Kondor Géza polgármester: Ember közelibb a 137 főt befogadó hely, mint a 167 férőhelyes. 
Megígéri, hogy napirendi ponttá teszi, ha lesz róla döntés. 
 
Lakossági résztvevő: Konstruktívabb irányba szeretné vinni, szeretné, ha a polgármester úr és 
a képviselők mernének egy kicsit álmodozni. Az évi 50 milliós bevételt, ami többlet lenne, mire 
tudnák költeni, amit sokan támogatni is tudnának.  
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Kondor Géza polgármester: Rengeteg elképzelés van, rózsakerttől kezdve az útépítésekig, 
valamint egyéb beruházások. A testületi programban jeleztük, hogy a kikötőről a lakossági 
népszavazás után fogunk tudni döntést hozni. Mindenki tudatában van ennek a kérdésnek.  
Lakossági résztvevő Nem hajó tulajdonos, ő szeretne kikötőmester lenni.  
Miklós Tamás képviselő, GTTB elnök: Automatizált lesz minden. 
 
Kondor Géza Polgármester, Miklós Tamásnak képviselő úrnak, a GTTB elnökének átadja a 
szót. 
 
Miklós Tamás képviselő, GTTB elnök: Közigazgatás területén az önkormányzat nagyúr volt. 
Történt-e egyeztetés az MCC vezetőivel, hogy mit akarnak csinálni a kis kikötővel. Ez lenne a 
kérdése. 
Kondor Géza polgármester: Tudomásul kell venni, hogy ami nem a mi tulajdonunk, joguk 
van bármit kezdeni vele. Elkezdték az adminisztratív munkákat. Kéri, hogy mindenki legyen 
velük lojális, hisz ő is az. Nem az Önkormányzat területe volt.  
 
Lakossági résztvevő: Hajó tulajdonosként sikerült Balatonfüreden egy biztonságos kikötőt 
találnia. Nem önös érdekből beszél, máshol nem számít vita témának a kikötő, hanem 
életérzésnek. A kormánynak van egy e fajta pályázati támogatása. Minden egyes évben az a 
kikötő milliárdokkal lesz drágább, ha tovább húzzák. Ezeket mérlegelni kell, mert nem lehet 
tudni, hogy mi, lesz jövőre.  Azt kéri a képviselő-testülettől, hogy próbáljanak meg egyezségre 
jutni  
Kondor Géza polgármester: Mint elmondta, egyetért ezzel, de tavaly nem volt testületi ülés. 
Ma kifejezik az igényeiket, de az éremnek két oldala van. Ősszel tárgyalni fogják.  
 
 
Lakossági résztvevő: Gratulál a képviselő-testületnek és a polgármesternek, hogy így fejlődik. 
De kevés Balaton parti településnek van ilyen pozitív gondja, hogy hogyan legyen kikötője. 
Szeretné tanácsolni, hogy mindenképpen közgazdászokkal és hajósokkal kellene egy 
tanulmányt készíteni, és akár 10 évre is lehetne bérelni helyet.  
Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen a felszólalást, és a segítség nyújtást. Nem 
ismételné önmagát, ha nem muszáj, hisz csak ugyanazt tudná mondani.   
 
Lakossági résztvevő: 40 éve itt nyaral, annyit fűzne az előtte szólókhoz, hogy az önkormányzat 
munkája nagymértékben megtudna nőni, ha ezt a kikötőt megvalósítanák. Viszonylag egy 
csendes közösségről lenne szó, az a bevétele lehetne a városnak, ami a legkevesebb 
problémával járna. Olyan fejlődést produkálna, amivel új munkalehetőséget teremtenének.  
Kondor Géza polgármester: Egyetért minden szavával. 
 
Lakossági résztvevő: Másik ponthoz szeretne hozzászólni, amiről Polgármester szót ejtett. 
Közösségi házról szeretne érdeklődni. Az a terv, ami elkészült a lenti épület felújítására, 
megfelelő alapot nyújtana azon az alapon, amin el lehetne indulni. 2020.február 10.-ei ma is 
érvényes elutasítás volt. 
Zsifkovics Szilvia képviselő: Pontosan 2019.december 10.-én volt.  
Lakossági résztvevő: Nem a pontatlanságát tartja hibának, hanem a képviselő testület döntését. 
Hiányolja a testület indokát, hogy miért szavaztak nemmel. Több éve nem rendelkezik a község 
egy alkalmas közösségi házzal, amiben akár gyűlést lehetne tartani vagy más közösségi 
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összeülést. Szeretné, ha ezt a hiányosságot pótolnák. Az épület jelenlegi állapota nem alkalmas 
erre. Kifogásolja, hogy nem történt a nemmel szavazó emberek részéről érdemi kifogás. Nem 
szeretne személyeskedni, de a jelenlegi helyzetet úgy ítéli meg, hogy a négy ellenszavazó 
térfelén van a döntés. Lépni kell, mert így nem maradhat. Hosszú évek óta vár a község 
lakossága, hogy elkészüljön. Köszöni a meghallgatást. 
 
Kondor Géza polgármester: Úgy érzi túl nagy hévvel tálalta a terveit az októberi 
megalakulásnál. Türelmetlennek tartotta magát. 85-90 %-ban kész van ez a projekt, a 
kommunikáció során eleinte voltak félre csúszások, de szerencsére ezen dolgoztak. Biztos 
abban, hogy a pici módosításokkal együtt elkészülhet. Mindenki álma lenne, ha elkészül a 
közösségi ház.  
 
Miklós Tamás képviselő, GTTB elnök: Teljesen egyetért felvetéssel. Szégyenfolt a település 
látképében. A Honismereti múzeum is felújításra szorulna. A képviselő testület hitelből nem 
támogatta azt, ha abból épült volna meg a közösségi ház. Magánindítványomat a polgármester 
úr nem fogadta el, mert a képviselő-testület nélkül is döntött. 
 
Kondor Géza Polgármester: Pupos Csaba terveit nem fogadták el, a hitel lehetőséget sem. 
Viszont a kikötőre visszatérve, nem fogja engedni ugyanazt a kultúrházzal eljátszani, hogy 
variálva legyen.  Meg fogják csinálni. Ősszel kialakítják a koncepciókat. Felelősséggel fogják 
meghozni a döntést.  
Lakossági résztvevő: Ha ilyen problémák vannak, akkor jó alkalom lenne arra, hogy 
megsürgessük a kikötő építésének elkezdését. A kultúrházi rész egy elég széles támogatással 
bír, ezért meggyőzhetőek is lehetnek. Nem gondolja úgy, hogy egy évet kellene még várni a 
választásokig.  
 
Kondor Géza polgármester: Nem mondta, hogy egy évet várnak. Reméli, nem lesz újra 
veszélyhelyzet. Őszi ülésezési időszakot tervezik. Legközelebbi közmeghallgatáson reméli, az 
eredményekről tud beszámolni, ahol látni lehet majd a Képviselő-testület aktivitását.  
Lakossági résztvevő: Praktikus, hogy a kultúrház megszépítését is felhozták. Kikötőt is 
szeretné, ha ezzel a lendülettel viteleznék ki. 
 
Kondor Géza Polgármester: Egyezségre fogunk jutni. 
Lakossági résztvevő: Dátumoktól függetlenül úgy érzi az akkori szavazás még most is 
érvényben van, képviselők felelőssége igen komoly, az esküjük is erre kötelezi őket. Ez a 
közösség szolgálatát követeli meg. 
Kondor Géza polgármester: Nem fognak csalódást okozni. Kéri, hogy kövessék nyomom a 
testület munkásságát. 
 
 
 
 
 
 
Lakossági résztvevő: Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy miért lehetnek büszkék az 
emberek hogy Révfülöpiek. A Balaton átúszás miatt híresek lettek. Külföldön is több százan 
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kíváncsiak rá. A kilátó is gyönyörű lesz, legyenek erre is büszkék. Szeretné megköszönni 
azoknak a segítségét, hozzájárulását, akik részt vettek a kilátó újjáépítésében. 
 
Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Várja sok szeretettel a kilátó átadására. 
Megköszöni mindenkinek, a részvételt. Az ülést 18:48 órakor bezárja.  
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
Kondor Géza                dr. Szabó Tímea 
polgármester                   címzetes főjegyző 


