
Jegyzőkönyv

Készült:  Révfülöp Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  2021. december 13-án
(hétfőn) 16:01 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Török Péter alpolgármester
Miklós Tamás képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő
Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő
Zsifkovics Szilvia képviselő (6 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző; Bogdán József GTTB
külső tagja;  Domina Balázs  GTTB külső tagja;  Zsitnyányi  István Fürdő egyesület  elnöke,
Kondorné Pintér Zsuzsa művelődésszervező 

Jegyzőkönyvvezető: Szecsődi Barbara

Kondor  Géza  polgármester: Nagy  tisztelettel  köszönt  mindenkit  a  Képviselő-testület
december  13-i  nyilvános  ülésén,  ami  egyben  az  idei  év  utolsó  ülése  is.  Köszönti  a
civilszervezet  nevében  és  képviseletében  Zsitnyányi  Istvánt  a  Fürdő  egyesület  elnökét.
Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  ülése  határozatképes,  a  7  fő  képviselőből  5  fő
képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. Ismerteti, a napirendi pontokat.
Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester:  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 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
                                   Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság

2.) Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról
szóló 6/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
                                   Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
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3.) A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

4.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervé-
nek elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
                                   Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság

5.) A 2021. évi önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése,
a 2022. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete
Előterjesztő: Művelődésszervező
Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság

6.) Révfülöp 8/5 és 8/6 hrsz.-ú ingyenesen átvett területek hasznosításáról szóló szer-
ződési kötelezettség teljesítése 
Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

7.) Beszámoló az Értéktár Bizottság tevékenységéről 
Előterjesztő: Polgármester

8.) Együttműködési megállapodás kötése a 71. számú főút 65+360 km szelvényben
levő, Kacsajtosi úti gyalogos felüljáró híd felújítására 
Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

9.) Pályázat kiírása a 2325/35. hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

10.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése, elszállítása díjának
megállapítása  
Előterjesztő: Polgármester

11.) A Császtai strand nyugati szélén található, a Magyar Államtól ingyenesen átvett
9/2. és 10/7. területek hasznosítási koncepciójának meghatározása a civil szerve-
zetek javaslatának figyelembevételével
Előterjesztő: Polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

Bogdán József 16:02 órakor megérkezett az ülésre.

Jelentés lejárt idejű Képviselő-testületi határozatokról
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Kondor Géza polgármester: Kiegészíteni nem kívánja.  Megkérdezi a kulturális  bizottság
elnökét, hoztak-e újabb döntést?

Ujváriné  dr.  Handó  Melinda  képviselő,  OSZKB  elnöke: Köszöni  szépen  a  szót
polgármester úrnak, a legutóbbi ülés óta tartottak zárt ülést, 2 fő részesült rendkívüli település
támogatásában, összesen 100.000 Ft értékben. 

Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése?

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke:  A  legutóbbi  ülésen  elhangzott  az  120/2021.
határozattal kapcsolatban Élhető települések pályázatán való részvételről lenne kérdése. Erről
tudni lehet, hogy állnak az előkészítéssel? 

Kondor Géza polgármester:  Köszöni a kérdést. A konkrét ismeretek tudatában január első
hetében kezdenék el az előkészületeket a tervezőkkel és az érintettekkel. Január 15-i beadási
határidőt  szabtak  meg,  nem muszáj  kapkodniuk  sem.  30  napos  elbírálási  időt  írtak  ki  a
pályázat  hirdetői.  Február  15-ig  bőven  van  idejük.  Kéri,  fogadják  el  a  lejárt  határidejű
képviselő-testületi határozatokról szóló jelentést.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül elfogadja

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

125/2021 (XII.13.) határozata

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1.     A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

Kondor Géza polgármester: Kívánja-e kiegészíteni pénzügyi ügyintéző az előterjesztést?

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Köszöni, nem kívánja.

Kondor  Géza  polgármester: Bizottságok  véleményét  kérdezi,  első  sorban  a  gazdasági
bizottságot kéri, ismertessék a véleményüket. 

Bizottsági vélemények

Miklós  Tamás képviselő,  GTTB elnöke:  Köszöni  szépen a  szót.  Ez a szokásos év végi
adatpontosítás  volt.  Biztos  lábakon  áll  az  önkormányzat  költségvetése.  Öröm  volt  látni
számára, hogy növekedés tapasztalható. Egyhangúlag javasolták a beszámoló elfogadását. 
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Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen, a kulturális bizottságot kérdezi.

Ujváriné  dr.  Handó  Melinda  képviselő,  OSZKB  elnöke: Kérdéseikre  választ  kaptak,
egyhangúlag javasolták az elfogadását. 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen mindenkinek. Szerencsére vészforgató könyvet
nem kellett beütemezniük, mehetett minden a jól bevált eszközök szerint. Kérdezi, van-e még
valakinek észrevétele? Ha nincs, köszöni szépen a beszámolót. 
Szavazásra  bocsájtja  a  2021.  évi  költségvetésről  szóló  2/2021.  (III.  16.)  önkormányzati
rendelete módosítását, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletet:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2021 (XII.15.) RENDELETE

a 2021. évi költségvetésről szóló
2/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

16:11 órakor Molnárné Vagányi Diána távozik az ülésről. 

2.     Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti  és Működési Szabályzatáról szóló  
6/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: Átadná a szót Jegyző asszonynak, az előterjesztést ő készítette.

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: Önkormányzati törvényben van szabályozva a testületi
ülések  összehívásának  az  az  esete,  amikor  az  ülés  összehívása  a  képviselők  vagy  a
kormányhivatal  vezetőjének  indítványára  történik.  Ennek  az  összehívásnak  a  feltételeit
meghatározó  rendelkezéseket  vizsgálta  a  Kormányhivatal  az  önkormányzati  szmsz-ekben.
Megállapították,  hogy  ahol  az  összehívással  kapcsolatos  feltételek  körében  más  is
meghatározásra kerül, mint az önkormányzati törvényben, az olyan plusz feltételnek minősül,
aminek  a  megállapítására  nincs  a  testületnek  felhatalmazása,  ezért  hatályon  kívül  kell
helyezni. Nem nagy dolgokra kell gondolni, a révfülöpi SZMSZ-ben benne volt, hogy meg
kell jelölni kit javasolnak az ülésre meghívni. Hatályon kívül helyezik, és a magasabb szintű
rendelkezésnek meg fog felelni. 

Kondor Géza polgármester: Nem változik semmi tulajdonképpen, csak pontosítanak rajta.
Kéri, ismertessék a bizottságok a véleményüket, először a szociális bizottságot kérné rá.
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Bizottsági vélemények
 
Ujváriné  dr.  Handó  Melinda  képviselő,  OSZKB  elnöke:  Bizottságuk  megvitatta,
egyhangúlag javasolták elfogadásra a Képviselő-testület felé. 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen, elnök urat kéri, ismertesse ő is a bizottságuk
véleményét.

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Elfogadták egyhangúlag a javaslatot. 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen a vélemények ismertetését. Felteszi szavazásra
a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  rendelet  módosítását.  Kéri,  aki  egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodással megalkotja az alábbi rendeletet:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  16/2021. (XII. 15.) RENDELETE 
  

A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

          
3.  A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv  
Előterjesztő: Polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: Jegyző asszonynak ismételten átadná a szót az előterjesztés
ismertetésére.

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző:  Kötelező feladat a belső ellenőrzési feladtok ellátása.
Gyakorlatilag egy szerződött partner útján történik a megoldása, minden évben a következő
évre vonatkozó terv elkészítését tárgyalják.

Kondor Géza polgármester: Ezt csak a gazdasági bizottság tárgyalta. Átadná a szót elnök
úrnak. 

Bizottsági vélemények: 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke:Megtárgyalták, a bizottság egyhangúlag támogatta
az elfogadását.

Kondor  Géza  polgármester: Szociális  bizottság  nem  tárgyalta.  Akinek  kérdése  lenne,
nyugodtan tegye fel. Ha nincs, akkor javasolja az elfogadását. 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

126/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA

A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évre vonatkozó belső el-
lenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Kondor Géza polgármester

Határidő: a tervben meghatározottak szerint

4.  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2022.  évi  munkatervének  
elfogadása

Előterjesztő: Polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: Egy olyan napirend, ami nagyobb összehangolást igényelt. Ma
fogják véglegesíteni a munkatervet az elhangzott javaslatok alapján. Több javaslat is érkezett
a  megadott  határidőre.  Köszöni,  hogy a  meglévőket  erősítették  meg,  foglalták  javaslatba.
Rengeteg  dolog  van,  így  a  cél  az,  hogy  utolérjék  magukat.  Mindkét  bizottság  tárgyalta.
Átadná a szót a szociális bizottságnak.

Bizottsági vélemények:

Ujváriné  dr.  Handó  Melinda  képviselő,  OSZKB  elnöke: Beérkezett  javaslatokat
megvitatták  a  2022.március  28.-i  ülésre  javasolják  felvenni  további  napirendi  pontként  a
HÉSZ általános felülvizsgálatára való felkészülés, intézkedési terv megalkotását. A közösségi
együttélés  szabályai  alkalmazásának  felülvizsgálatát,  ez  a  rendeletek  betartásáról  és
kihatásairól szólna, ötödik napirendi pont lenne a települési arculati kézikönyv felülvizsgálata
illetve hatodik napirendi pontként a vagyonrendelet  felülvizsgálata.  Áprilisi  ülésre a sátras
horgászathoz kapcsolódó rendelet  felülvizsgálatát javasolták, valamint a horgász versenyek
szabályozásának  felülvizsgálatát.  Október  17.-i  ülésre  a  vitorláskikötővel  kapcsolatos
munkacsoport tájékoztatását javasolták felvenni. 

Kondor  Géza  polgármester: Köszöni  szépen  elnök  asszonynak.  Elnök  úrék  egy  nappal
később tárgyalták napirendi pontként, az ő véleményüket szeretné kérni. 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke:  Köszöni a szót polgármester úrnak. Bizottságuk
három új napirendi pont felvételét javasolta, ami nem keresztezi a másik bizottság munkáját.
Zöldhulladék elhelyezésének helyzete Révfülöpön szeptemberi ülésre, a felszíni vízelvezetés
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helyzetének  felmérése  márciusban,  végül  a  Révfülöpi  közlekedési  koncepció  állapotának
valamint a Halász utcai parkolás és forgalmi rend felülvizsgálata a májusi ülésre. 

Kondor  Géza  polgármester:  Köszöni  elnök  úrnak  az  ismertetést.  Két  bizottság  együtt
dolgozik.  Ezek a javaslatok kiegészítik  egymást,  és nem mondanak ellent  a másiknak. Ha
valakinek kérdése, vagy javaslata lenne, szíveskedjen jelezni. Jegyző asszonynak is volt ezzel
a témakörben javaslata, amire azt javasolná, hogy a szavazás után beszéljenek róla. Kérdezi,
van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke: Évente  kétszer  van  az  Értéktár  Bizottságnak
beszámolási kötelezettsége, kérné, hogy a februárra tervezett beszámolót, tegyék át a májusi
ülésre. 

Kondor Géza  polgármester: Köszöni  szépen  az  elnök  úr  javaslatát.  Külön  szavazna  az
eddigi elhangzottakkal kapcsolatban és jegyző asszony javaslatáról. Aki egyetért a munkaterv
eddigi elhangzott javaslataival, kézfelemeléssel szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

127/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA
a Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervet a bizott-
ságok által elfogadott kiegészítésekkel elfogadja. 

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint

Kondor Géza polgármester: Jegyző asszonynak átadná a szót. Mind a két bizottság tárgyalta
a jegyző asszony által felvetett időpontot. Ismertetés után pedig kéri a bizottság tagjait, hogy
ők is ismertessék mire jutottak. Mindegyik változat jó.

Dr. Szabó Tímea címzetes  főjegyző:  A munkaterv  végén,  mindig kipontozással  szerepel
mind a bizottsági és mind a testületi ülés időpontja. Ezzel kapcsolatban volt a jegyzői javaslat,
amit  előterjesztésben  is  megfogalmazott,  hogy  lehetőleg  munkaidőben  kerüljenek
megtartásra, vagy ha lehetséges, akkor a bizottságok együtt ülésezzenek. 

Kondor Géza polgármester:  Azt megvitatták és mérlegelték is, hogy mindenkinek munka
helye van, és ezeket a szempontokat próbálták ötvözni. Nem feltétlenül kell a megszavazott
javaslathoz tartaniuk magukat. Átadná a szót a szociális bizottság elnökének. 

Bizottsági vélemények: 
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Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Az időpont tekintetében a szerdai
nap 15 órai kezdeti ülésben maradtak. Valóban szó volt róla, hogy a bizottságok együttesen
ülésezzenek, vagy pedig külön. A pozitívumát megvitatták. A maguk részéről nyitottak erre a
lehetőségre  is,  de konkrétan  nem jelezték,  viszont  amikor  mód és  lehetőség  van rá  a  két
bizottság együttesen fog ülésezni. 

Kondor  Géza  polgármester: Köszöni.  Úgy  gondolja,  hogy  ez  nagyfokú
kompromisszumkészség. Azt sejteti, mielőtt kiküldésre kerülnek a bizottsági meghívók, akkor
a két elnökkel egyeztet, és közösen véleményezik a napirendi pontokat. Kérdezi a gazdasági
bizottság elnökét, ők mire jutottak.

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke:  Megvitatták, támogatták azt a racionális döntést,
hogy együttes ülésre kerüljön sor. A 16 órai kezdetben egyeztek meg a bizottság tagjaival,
csütörtöki időpontban. 

Kondor  Géza  polgármester: A  nap  már  a  hivatal  részéről  is  mindegy,  ebben  tudnak
rugalmasak  lenni.  Mindkét  elnök  nyilatkozik  majd  erről,  mikor  szeretnék  összehívni  a
bizottságot, ha nem megoldható, akkor marad minden az eddigi formában. A két bizottság
önállóságát nem érintené nyilván. Ha igény van rá, akkor kis csoportokban is átbeszélik. Az
elnök úr és elnök asszony időpontjai  között  volt eltérés, itt  megjegyezné,  hogy a szociális
bizottságot terheli a zárt ülésen megvitatandó döntések. Akár ezeket az együttes ülés előtt is
megoldhatják. Azt gondolja, hogy ebben rugalmasan fognak tudni eljárni.

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Annyi kérése lenne, hogy a külső
bizottsági taguk felé időben tudják jelezni az ülések időpontját,  hogy részt tudjon venni az
elfoglaltságai ellenére is. 

Kondor Géza polgármester:  Részéről  semmi akadály  ez ügyben. Feltenné szavazásra az
elhangzott  javaslatokat a szociális  bizottságot érintő 15: 00 órai kezdést, valamint,  hogy a
bizottsági elnökökkel egyeztetve, a tárgyalandó napirendek nagyfokú azonossága esetén az
együttes bizottsági ülés tartását. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

128/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA
A 2022. évi munkaterv összeállításához a bizottsági ülések időpontjáról 

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  évi  munkaterv
összeállításához a bizottsági ülések időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
A bizottságok a tárgyalandó napirendek nagyfokú azonossága esetén, az elnökökkel történő
egyezetés szerint együttes ülést tartanak.
Az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság ülésének tervezett időpontja: 15: 00 óra.
A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság ülésének tervezett időpontja: 16: 00
óra.
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 5.     A 2021. évi önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a  
2022. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete

Előterjesztő: Kondorné Pintér Zsuzsa művelődésszervező (írásbeli előterjesztés)

Kondor  Géza  polgármester: Szeretné  első  sorban  jelezni  az  érintettségét.  Kéri,  a
szavazásnál történő kizárását. Kérdezi az anyag előterjesztőjét, kívánja-e kiegészíteni?

Kondorné Pintér Zsuzsa művelődésszervező: Köszöni, nem kívánja kiegészíteni. 

Kondor Géza polgármester: Ezt a napirendet csak a szociális bizottság tárgyalta. Átadná a
szót elnök asszonynak. 

Bizottsági vélemények: 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő,  OSZKB elnöke:  Elég átfogóan tárgyalták ezt a
napirendi pontot. A 2021-es év nehéz is volt, bizonytalan is volt a rendezvények megtartását
illetően.  Az online térre átvitt  előadások milyen tapasztalatokkal szolgáltak. Maga részéről
pozitív visszajelzéseket kapott. Nyár már szabad volt a rendezvények vonatkozásában, a már
éves eseményeket sikerült megtartaniuk. Szóba kerültek a pályázati források lehetőségei, mi
az,  amin  indultak,  mi  az,  amire  szeretnének  a  későbbiek  folyamán  pályázni.   Alapos
átbeszélés  után   egyhangúlag  elfogadták,  valamint  éltek  javaslattétellel,  amire  a
művelődésszervezőt kérték fel. A javaslatuk az alább felsoroltak, kérik a leltár felvételét és
hogy  készüljön  egy  lista  a  cserélendő,  beszerzendő  eszközökről.  A  jövő  évi
rendezvénynaptárral  kapcsolatban  egy  megbeszélés  keretein  belül  január  17-21.  között  a
művelődésszervezővel  együtt  kiegészítést  tehetnek  a  civilszervezetek  vezetői,  vállalkozók
valamint a képviselő-testület tagjai. 

Kondor  Géza  polgármester: Megköszöni.  Kérdezi  a  testületi  tagokat,  van-e  valakinek
észrevétele?

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Részletes bemutatást kaptak egy olyan időszakról,
amikor semmi sem volt biztos. Ahhoz képest rengeteg minden megvalósult. Több felvetéssel
is  találkozott  a  beszámolóban,  így  lenne  kérdése.  Az  elektromos  rendszer  átalakítása,
fejlesztése mit takar? Valamint a hangfogó fal mennyire szükséges? Hogyan lehetne tovább
lépni? A terem igény is elhangzott, reméli, ez megvalósul majd.

Kondor Géza polgármester:  Mielőtt válaszolna az előterjesztő, szeretne erre ő válaszolni.
Hangfogóval kapcsolatban. Valóban volt, de nincs az a hangfogó rendszer, ami be is válik. Az
idei év volt az első, ahol a szemben lévő intézménnyel nem kellett megbeszéléseket folytatni a
zajjal  kapcsolatban.  Az  a  probléma,  ami  eddig  felmerült,  megért  egy  kört  felmérés
szempontjából, hogy a végére járjanak. Az áram igénnyel kapcsolatban pedig kérdezi miért
volt rá szükség?

Kondorné  Pintér  Zsuzsa  művelődésszervező:  Nem feltétlenül  a  több  áramról  volt  szó.
Színházi esteket tartottak és nyilvánvalóvá vált, hogy a színpadi elsötétítés megoldására volt a
hangsúly fektetése.
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Kondor Géza polgármester: Vezérlés könnyítésére volt akkor szükség?

Miklós Tamás képviselő, OSZKB elnöke: Rutin dolog volt.

Kondorné pintér Zsuzsa művelődésszervező: Igen, ennyiben ki is merült.

Kondor Géza polgármester: Javasolja, hogy a felvetett határozati javaslatokkal fogadják el a
beszámolót. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  129/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA      
      
A 2021. évi kulturális rendezvények megvalósulásának értékeléséről, a 2022. évi kulturá-

lis rendezvénynaptár tervezetéről

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  a  művelődésszervező
beszámolóját,  valamint  a  2022.  évi  rendezvénynaptár  tervezetét  a  jelen  határozatban
megfogalmazott  javaslatokkal.  A  képviselő-testület  felkéri  a  művelődésszervezőt  a
feladatellátáshoz használt  eszközökről leltár  készítésére,  valamint azon eszközök listájának
összeállítására, melyek beszerzése szükséges lenne. A Képviselő-testület kéri továbbá, hogy
január 17-21. közötti időpontban a művelődésszervező hívjon össze egy kötetlen beszélgetést
a helyi civil szervezetek vezetőivel, a helyi vállalkozókkal és a képviselő-testület tagjaival a
2022.évi  rendezvénynaptár  kibővítése;  valamint  egy-egy  rendezvény  kidolgozása,
részletezése érdekében. 

6.  Révfülöp 8/5 és 8/6 hrsz.-ú ingyenesen átvett területek hasznosításáról szóló szerződési  
kötelezettség teljesítése

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Kondor  Géza  polgármester: Császtai  strandon  van  néhány  zárványterület,  ami  állami
tulajdonból  az  önkormányzat  tulajdonába  került.  Ennek  az  volt  a  feltétele,  hogy  évente
nyilatkozni  kell  arról,  miszerint  arra  használják,  amire  kapták.  Egy strand kellős  közepén
elhelyezkedő területet nehéz másra használni, de testületi döntéssel az MNV felé tudatni kell.
Gazdasági bizottság tárgyalta. Kéri az elnök urat az ismertetésre.

Bizottsági vélemények

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke:  Visszatérő  feladatról  van  szó.  A  bizottság
egyhangúlag javasolta a nyilatkozat tételt az ingatlanok hasznosításáról. 
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Kondor  Géza  polgármester: Köszöni,  azt  gondolja,  hogy  hasonló  az  SZMSZ
módosításához.  Kérdése  van-e  valakinek?  Amennyiben  nincs,  szavazásra  bocsájtaná  az
előterjesztés elfogadását. Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  130/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA 
Az ingyenesen átvett 8/5. és 8/6. hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról 

   
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jelen  határozatával  kinyilvánítja,
hogy az MNV Zrt-től átvett Révfülöp 8/5. és 8/6. helyrajzi számú ingatlanok strandüzemelte-
tésre, strandi szolgáltatások nyújtására, sport, játszótér, zöldterület érdekében, közlekedés fej-
lesztésre és szabályozásra, a közút biztonságossá tételére kerültek hasznosításra.
A fenti ingatlanok bérbeadására, elidegenítésére nem került sor.
Felkéri a polgármestert a határozat MNV Zrt. részére való megküldésére. 

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2021. december 31.

7.     Beszámoló az Értéktár Bizottság tevékenységéről  
Előterjesztő:  Kondor Géza polgármester

Kondor Géza polgármester: A múltkori testületi ülésen nem döntöttek róla, abban maradtak,
hogy a soron következőn tárgyalják. Átadná a szót elnök úrnak.

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke:  A múltkori testületi ülés óta, elmondhatja, hogy
van  fejlemény  az  Értéktár  Bizottsággal  kapcsolatban.  Minden  településnek,  közösségnek
vannak értékei. Nehezítő jogszabályi követelmények vannak. A beszámolóban összegezte az
elmúlt  másfél  évet,  őket  is  érintette  a  korlátozás.  Kérte  a  polgármester  úr  segítségét  ez
ügyben. A múlt hét folyamán sikerült ülésezniük. Újabb értékek kerültek felvételre, ilyen a
fülöpi  templom  rom,  egykori  hajó  állomás  épülete,a  Révfülöp-Balatonboglár  tó  átúszó
verseny. A bizottság ülésén határoztak arról, hogy picit felgyorsítják a munkát, úgy határoztak
arról, hogy felgyorsítva, saját munkakörbe és ha úgy engedi a járvány helyzet, januárban egy
rendezvényen  fogják  tájékoztatni  a  lakosságot,  mi  lehetne  Révfülöp értéke  még.  Köszöni
mindenkinek a támogatást. 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés esetleg? Ha nincs, javasolja fogadják el. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  131/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA 
Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  Révfülöpi  Értéktár  Bizottság  tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja

Kondor Géza polgármester: Mielőtt tovább lépnének, ugyan jelezte a kimaradását, de mégis
megszavazták az 5. napirendi pontnál együtt. Így indítványozza az újra szavazást. Kéri, hogy
a Képviselő-testület szavazzon a kizárásáról. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  132/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA 
Szavazásból történő kizárásról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kondor Géza polgármester szemé-
lyes érintettsége okán kizárja a 2021. évi kulturális rendezvények megvalósulásának értékelé-
se, a 2022. évi kulturális rendezvénynaptár tervezettel kapcsolatos szavazásból. 

Kondor Géza polgármester: Kéri, hogy szavazzanak ismét a kulturális beszámoló, valamint 
a jövő évi rendezvénynaptár elfogadásáról! 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  133/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA 
A 2021. évi kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a 2022. évi kulturális

rendezvénynaptár tervezete
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  a  művelődésszervező
beszámolóját,  valamint  a  2022.  évi  rendezvénynaptár  tervezetét  a  jelen  határozatban
megfogalmazott  javaslatokkal.  A  képviselő-testület  felkéri  a  művelődésszervezőt  a
feladatellátáshoz használt  eszközökről leltár  készítésére,  valamint azon eszközök listájának
összeállítására, melyek beszerzése szükséges lenne. A Képviselő-testület kéri továbbá, hogy
január 17-21. közötti időpontban a művelődésszervező hívjon össze egy kötetlen beszélgetést
a helyi civil szervezetek vezetőivel, a helyi vállalkozókkal és a képviselő-testület tagjaival a
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2022.évi  rendezvénynaptár  kibővítése;  valamint  egy-egy  rendezvény  kidolgozása,
részletezése érdekében. 

8. Együttműködési megállapodás kötése a 71. számú főút 65+360 km szelvényben levő,
Kacsajtosi úti gyalogos felüljáró híd felújítására
Előterjesztő:       Kondor Géza polgármester  

Kondor Géza polgármester:  A gyalogos felüljáróról van szó, ami évek óta veszélyes már.
Az  MCC  megkereste  az  önkormányzatot,  hogy  saját  költségükön  felújítanák.  A  hivatal
tulajdonát képezné továbbra is, ők csak a költségeket vállalnák magukra. Kedves gesztusnak
véli. Gazdasági bizottság tárgyalta, át is adná a szót.

Bizottsági vélemények:

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Abban mindenki egyetért, hogy a felüljáró állapota
veszélyes. Örül a kezdeményezésnek, hogy erre szánták magukat. A bizottság egyhangúlag
támogatta a határozati javaslat elfogadását

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen, a szociális bizottságnak nem tűzte napirenddé,
viszont a bizottsági ülés után végig mentek a teljes testületi anyag kérdésein, így számukra
sem ismeretlen.  Március környékére  már el  is  készülne.  Van-e esetleg  valakinek kérdése,
észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtaná a határozati javaslat elfogadását. Aki
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  134/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA 

Együttműködési megállapodás kötéséről a Kacsajtosi úti gyalogos felüljáró híd felújítására

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Révfülöp 71.
számú főút 65+360 km szelvényben levő Kacsajtosi  úti  gyalogos felüljáró híd felújítására
együttműködési megállapodást köt a Pelso Talentum Ingatlanfejlesztő Kft-vel (1016 Buda-
pest, Somlói út 49-53.). 
Az együttműködési megállapodás keretében a Pelso Talentum Ingatlanfejlesztő Kft. kötele-
zettséget vállal a felújítás, mint értéknövelő beruházás megvalósítására, mely alapján lefoly-
tatja a közbeszerzési eljárást, megköti a kivitelezési, valamint, ha szükséges, a tervezési szer-
ződést, elvégezteti és felügyeli a munkálatokat.
A munkálatok megvalósítását követően Pelso Talentum Ingatlanfejlesztő Kft. az értéknövelő
beruházást átadja az Önkormányzat számára, ami az Önkormányzat tulajdonába kerül; vala-
mint  átruházza  az Önkormányzatra  a szerződésekből  eredő szavatosság,  jótállási  és egyéb
(megrendelői) jogokat. 

A beruházás elkészültét követően a felüljáró használatának lehetősége újra megnyílik a köz-
forgalom előtt. 
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Az Önkormányzat számára ezen együttműködés anyagi kötelezettséggel nem jár, részéről az
együttműködés, valamint a beruházás elvégeztetésének segítése jelent kötelezettséget. 

Felkéri a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2022. január 15. 

9.     Pályázat kiírása a 2325/35. hrsz-ú ingatlan értékesítésére  
Előterjesztő:Kondor Géza polgármester

Kondor  Géza  polgármester:  Novemberi  ülésen  már  felvezették  azzal,  hogy  értékesítési
szándékukat kinyilvánították.  Vagyonrendelet módosítás volt szükséges, amit módosítottak
is.  A  pályázati  kiírás  elkészült,  a  gazdasági  bizottság  ülésén  volt  is  erről  szó.  Elnök  úr
tájékoztatását kéri.

Bizottsági vélemények:

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke:  Tárgyalták  mind  a  személyeket,  akik  a
versenytárgyalásban felmerülnek. Néhány kérdésükre választ kaptak, egyhangúlag elfogadták
a javaslatot.

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen az elnök úrnak a tájékoztatását. Van-e kérdése
esetleg valakinek? 

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: Annyi maradt kipontozva a határozati javaslatban, hogy
máshol,  mint  a  honlapon,  hirdetőn és a  képújságban szeretné  megjeleníttetni  a képviselő-
testület. 

Kondor Géza polgármester: Majdnem minden konkrét  dolgot  megírtak  a  javaslatban.  A
lehetséges portálokon elég az ingatlan portálok megjelölése.

Miklós  Tamás képviselő,  GTTB elnöke:  Képviselő társával  arról  beszéltek  éppen,  hogy
pontosításra szorul a telek elhelyezkedése. Melyikről is van szó.

Kondor Géza polgármester:  Köszöni szépen, ez egy jó felvetés. Ő sem szereti, ha valahol
csak a helyrajzi szám szerepel. A Vincellér utca és a Szőlő utca kereszteződésénél található
meg. Évekkel ezelőtt is próbálták értékesíteni, akkor nem sikerült. Van-e esetleg kérdés? Ha
nincs, akkor szavazzanak. Aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  135/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA 

A Révfülöp 2325/35. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan pályázat útján történő
értékesítéséről

                                                        
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő 2325/35 helyrajzi számú, Szőlő utca 37. szám alatti ingatlant, érté-
kesíti,  ezzel  összefüggésben  pályázati  felhívást  tesz  közzé,  majd  az  ajánlatokat  benyújtók
részvételével versenytárgyalást folytat le.

Az ingatlanok értékesítésből befolyó összeget kizárólag felhalmozási célra lehet felhasználni.

A pályázati versenytárgyalás lefolytatására a képviselő-testület bizottságot hoz létre, melynek
tagjává választja levezető elnökül Miklós Tamást; Slemmer Józsefet és Bogdán Józsefet. (A
Versenytárgyalást Lefolytató Bizottság póttagjává választja: Újváriné Dr. Handó Melinda le-
vezető elnök helyettes, Zsifkovics Szilviát és Domina Balázst.)
A pályázati felhívást a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata hirdetőtábláján való kifüggesz-
téssel, a település honlapján, és képújságban, illetve minél szélesebb körben internetes ingat-
lan portálokon való megjelenítéssel kell közzé tenni. 

A képviselő-testület a versenytárgyalást követő 8 napon belül dönt a pályázat eredményének
megállapításáról, egyben eredményes pályázat esetén felhatalmazza a polgármestert, hogy a
nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést megkösse. 

Felkéri a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, a Versenytárgyalást Lefolytató Bi-
zottságot a versenytárgyalás lefolytatására. 

Felelős: Kondor Géza polgármester
   versenytárgyalást lefolytató bizottság

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére: 2021. december 31.
a versenytárgyalás lefolytatására: a pályázati felhívásban meghatározottak szerint 

10.  A nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  kezelése,  elszállítása  díjának
megállapítása  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Kondor Géza polgármester: Erről is döntöttek az előző ülésen, legalábbis azt hitték. Utána
megjelent egy Kormány rendelet, ami az önkormányzatokat lekorlátozta különböző díjak és
szolgáltatások díja  vonatkozásában 2022.június  30-ig.  6 év óta  először  került  módosításra
minimálisan az ajánlat, amit tett a vállalkozó, az korrigálandó. Utána néztek annak, hogy hány
m3-re szól, mennyi pénzről is beszélhetnek. Ő nem kérhet többet annál, mint amit tavaly kért.
Megoldásokat kerestek, a tavalyi áron történik a számlázás addig, amíg tart a korlátozás, a
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másik megoldás a katasztrófa védelem kirendelése, ami nem egészséges. Éves szinten olyan
300 m3-ről beszélhetnek, hisz a település java része csatornázott.  60-70.000 Ft-os dologról
lenne szó, amit a vállalkozó kiszámlázna, és nem terhelnék a lakosságot ennek az összegnek a
megfizetésével.  Jelenleg  ez  a  megoldás  született,  de  ahogy  feloldják  a  korlátozást,
okafogyottá  válik  ez  a  része.  Kérdezi  a  testületet,  ők  mit  ajánlanak?  Ezzel  kapcsolatban
megjegyezné, hogy a strand belépő díjait sem tudják megemelni, meg van kötve a kezük. 

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Révfülöpé a Balaton part legolcsóbb strandja. 

Kondor Géza  polgármester: Kérdezi,  van-e  kérdés,  esetleg  javaslat  a  testület  felől?  Ha
nincs, szavazásra bocsájtaná a határozati javaslat elfogadását. Aki egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  136/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA
A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelése, elszállítása díjáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 2022. január 1-jétől a feladatot ellátó szol-
gáltató, Németh László által ajánlott díja, valamint a Képviselő-testület a nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 16/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendele-
tében meghatározott díj közötti különbözetét a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabá-
lyokról szóló 2021. XCIX. törvény 147. §-ában meghatározott rendelkezés okán és annak ha-
tályban léte alatt megtéríti a vállalkozó számára. 
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2021. december 31. 

11. A Császtai strand nyugati szélén található, a Magyar Államtól ingyenesen átvett 9/2.
és  10/7.  területek  hasznosítási  koncepciójának  meghatározása  a  civil  szervezetek
javaslatának figyelembevételével
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Kondor  Géza  polgármester: Több  hónapos  előkészületek  előzte  meg  a  tervezést,  a
koncepciók kigondolását. Szeptemberben átadta a staféta botot a gazdasági bizottságnak. Kéri
elnök urat ismertesse a beérkezett javaslatokat. 

Bizottsági vélemények: 

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke:  Felkérést  kaptak  a  képviselő-testülettől  a
hasznosítás  meghatározását  kigondolják.  Gyakorlatilag  el  is  végezték,  megkeresték  a civil
szervezetek  vezetőit,  közzé  tették  a  hírlevélben  is.  Összegezték  a  tanulságokat.  Az
előterjesztés  tartalmazza  a  javaslatokat,  a  módokat  és  területfejlesztési  szempontot  is
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figyelembe vesz. Mindezek alapján, a bizottságuk javasolja a képviselő-testület számára az
érintett terület fejlesztésére horgász, vitorlás pont és bázisok kialakítását, vízi járművek tároló
helyét,  vízi  tanösvények  és  sétány  kialakításának  megvalósítását.  Továbbá  a  testület  felé
javasolják, hogy bízza meg a Polgármestert e koncepciók, vélemények alapján egy elhelyezési
vázlatterv  vagy  látványterveket  készíttessen,  és  terjessze  elő  a  képviselő-testület  márciusi
ülésére. Javaslatuk ennyi lenne, azt még hozzá tenné, hogy összecsengett a civil szervezetek
javaslata a bizottsági tagok véleményével. 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást az elnök úrnak. Úgy gondolja,
hogy amikor teret  adnak a civil  szervezetek felé javaslat  tételre,  benne van a kockázat az
érdekellentétek  kiütközésében.  Mindenki  gondolt  a  másik  elképzelésére,  így  egymást
erősítették. A látványtervek elkészítése után, tudnak majd pontosítani. Család-barát attrakciót
szeretnének kialakítani, valamint kedvezzenek a horgászoknak és a vitorlásoknak is. Szó esett
arról is, hogy egy hasonló tematikájú helyet szemügyre vegyenek, ha a helyzet is úgy hozza,
akkor január-február környékén meg is tekinthetnék. 

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke:  Szeretné  még  kiegészíteni  az  elmondottakat.
Jelentős szellemi erőfeszítés volt kik azok, akik javaslatot tettek. Szeretné, ha megismernék
őket.   Magyar  Tenger  Horgászegyesület,  Révfülöpi  Fürdőegyesület,  Révfülöpi
Horgászegyesület, Révfülöpi Vízisport Egyesület, Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízi-mentő és
Korcsolyázó Egyesület, Polgári Kör, Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület. Akik írásban
eljuttatták a javaslataikat. 

Kondor  Géza  polgármester: Köszöni  szépen.  Úgy  gondolja  alapos  anyagot  kaptak.
Fürdőegyesület  elnöke  is  megtisztelte  őket  a  jelenlétével.  Utólagos  engedelemmel,
mellékelték a 2006-os véleményüket. Továbbra is számít az érintettek közre működésében.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület elnöke: Gazdasági Bizottsághoz kétszer tettek
javaslatot  2006-ban  és  2021-ben.  15  év  telt  el  e  kettő  között.  A  problémák  már  akkor
megegyeztek a területtel  kapcsolatban. Annak idején aláírást  gyűjtöttek a környéken lakók
körében, hogy valamilyen formában rendezett  állapotot  hozzanak létre.  Idővel később egy
horgászcentrum  megvalósításában  egyeztek  ki.  Amikor  megkapták  a  területet,  nagyjából
ugyanazt tartalmazta a terület hasznosításáról a második javaslat. Legdinamikusabban fejlődő
szabadidős tevékenység a horgászat, ezért  is indokolt,  hogy ott ehhez kapcsolódó centrum
jöjjön létre. Amennyiben több funkciót tervezne az önkormányzat, akkor vegyék figyelembe a
beépíthetőségi  százalékot.  Amennyiben  ha  a  horgászcentrum lehetőségét  leszűkítik,  akkor
elég kevés hely alakítható ki. További együttgondolkodást igényel majd ez a dolog.

Kondor Géza polgármester: Köszöni elnök úrnak a véleményét. Úgy gondolja, vitát nem
generált  ez a kérdés. A későbbiekben sem fog részükről.  Idén értek el ehhez a napirendi
ponthoz,  most  kaptak  rá  lehetőséget.  Legjobb  tudásuk  szerint  fognak  eljárni.  Köszöni  a
javaslatokat, szeretné, ha szavaznának róla. Aki egyetért a gazdasági bizottság javaslatával,
kézfelemeléssel szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  137/2021. (XII. 13.) HATÁROZATA

A Császtai strand nyugati szélén található, a Magyar Államtól ingyenesen átvett 9/2. és
10/7. területek hasznosítási koncepciójának meghatározásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Császtai  strand nyugati szélén
lévő  terület  fejlesztési  koncepciójaként   elfogadja,  a  horgász  és  vitorlás  sport  bázis
kialakítását, vízi járművek tároló helye, valamint vízi tanösvény és sétány kialakítását. 
A  Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  e  koncepció  alapján  egy  elhelyezési
vázlattervet vagy látványterveket készíttessen, és terjessze elő a képviselő-testület márciusi
ülésére.

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: márciusi testületi ülés 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. A napirendek végére értek. Mielőtt lezárná az
ülést, van-e valakinek bejelentenie valója? 
Révfülöp  Nagyközség  lakóinak  a  Képviselő-testület  nevében  Áldott,  Békés  Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új évet kíván. Megköszöni a képviselők jelenlétét. A
testületi ülést lezárja 17:11 órakor. 

K.m.f.

Kondor Géza         dr. Szabó Tímea
polgármester         címzetes főjegyző
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