
J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2014.  június  20-án
(pénteken) 18.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásról.

Az ülés helye: Révfülöpi Általános Iskola aulája

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Eitner József képviselő,
Szabó Sándor Pál képviselő,
Szegi János képviselő. (4 fő)

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző.

A lakosság részéről: 30 fő.

Kondor Géza polgármester: köszönti a jelenlévőket, a  képviselő urakat, jegyző asszonyt és
azokat,  akik  a  szerdai  ismétlés  alkalmával  kísérik  figyelemmel  a  közmeghallgatást.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselő-testületi
tagból 3 fő képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Előterjeszti a közmeghallgatás napirendi pontjait.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyetért a napirendi
pontokkal és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalásával.

N a p i r e n d

1.) Tájékoztatás a környezet állapotáról.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

2.) Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.) Közérdekű kérdések,  javaslatok.

Kondor Géza polgármester: elmondja, egy évvel ezelőtt volt alkalmuk arra, először hogy
ebben a felállásban Önök elé álljanak. A tavalyi évhez képest sokkal többen vesznek részt a
közmeghallgatáson. A közmeghallgatás lényege, hogy mondják el problémáikat, gondjaikat,
melyeket  megpróbálnak  orvosolni.  Hosszú,  számszerű  adatokkal  nem  szeretné  untatni  a
jelenlévőket, természetesen, ha ezzel kapcsolatban konkrét kérdés merül fel vagy most, vagy
később írásban megadják a választ. Bemutat egy prezentációt az elvégzett munkáról. A két
napirend  szorosan  összefügg  egymással.  Ebben  az  évben  nagyon  sok  tervet  meg  tudtak
valósítani. Amit most látnak a képen, ez az akadálymentesítés, amely a Káli út és a 71-es út
sarkán valósult  meg. Évek óta törték a fejüket azon, hogy ezt milyen megoldással lehetne
megvalósítani. Megterveztették és egy kis dizájnos teret is kialakítottak. Ezen a részen, a mai
napon  egy gyorsan  növő  cédrus  sövénysort  telepítettek,  amely  a  lakóépületekhez  történő
belátást  rövid  időn  belül  el  fogja  takarni,  ill.  virágtartókat  is  elhelyeztek.  Az út  mindkét
oldalán  megvalósították  az  akadálymentes  átkelés  biztosítását.  A  következő  képen,  amit
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látnak, szintén egy mérföldkő, évtizedek óta probléma volt a Káli úti csapadékvíz és járda
megvalósítása.  Az, ami most  megvalósult,  csak töredéke annak, ami előttük áll.  Az útnak
azon része, amelyet most látnak, ez volt a drágább, a Strabag kivitelezésében készült. Ez azért
volt drágább, mert a meglévő árok felett építették ki a járdát. A csapadékvíz elvezető árkot ez
alá rakták a megfelelő tisztítási lehetőségekkel. Ezzel az úttest is gyakorlatilag szélesedett,
mert nem a járművek elől veszik el az utat, hanem az árok felett történik ez. Ezzel a projekttel
párhuzamosan  megrendelték  az  egész  Káli  úti  szakasznak  a  tervezését,  csapadékvíz
elvezetéssel  együtt,  egészen  a  temetőig.  Ez  véleménye  szerint  nagyon  rövid  időn  belül
elkészül. Komoly esély van arra, hogy a következő nyár elejéig legalább a kisboltig terjedő
szakasz meg fog épülni. Közvilágítás a Halász utcában; Ez a beruházás 9-10 millió forint
közötti,  energiatakarékos,  halogén  világítás.  2-3  hét  múlva  el  fog  készülni  a  kandeláber
rendszer.  A következő  kép a  vasúti  átjáró,  ami  megvalósult  a  71-es  és  a  Császtai  strand
között.  Ezzel  kapcsolatban  sokan  elmondták,  miért  volt  erre  szükség,  van  ennél  sokkal
fontosabb dolog is. Ennek az oka az volt, hogy meg akarták szüntetni a képen látható átjárót,
ami a vízi sporttelep mellett van, tekintettel arra, hogy a MÁV az akkori álláspontja szerint
úgy látta a helyzetet, hogy a szabványnak nem megfelelő ez a körforgós rendszer és inkább
megszünteti,  mert  minek ennyi  átjáró.  Két éven keresztül  harcoltak,  és tavaly kaptak egy
ultimátumot,  hogy  30  napon  belül  meg  kell  szüntetni  az  átjárót.   A  Fürdőegyesület
segítségének  köszönhetően  sikerült  olyan  kapcsolatot  találni,  amely  alapján  sikerült  olyan
megoldást  találni,  hogy  nemhogy  megszüntették  azt  az  átjárót,  hanem  vállalva  az  építés
költségeit,  az  önkormányzat  feladata  pedig  az  volt,  hogy  a  gyalogátjáróhoz  kapcsolódó
költségeket  vállalja  be.  Az  átjáró  elkészült,  de  van  egy  szépséghibája,  hogy  az
akadálymentesítés még csak részben készült el, tekintettel arra, hogy a régi átjárónál a 71-es
felől három lépcső maradt. Ez nem azért van, mert az akadálymentesítést, csak az út egyik
oldalán tartották fontosnak, ill. a vasút tartotta, mert az ő tervezése és kivitelezése volt, hanem
az volt a lényeg, hogy Ők egy hosszú rámpát, támfalakkal terveztek a túloldalra, és miután a
közműszolgáltatókkal nem voltak hajlandók tárgyalni, és ők jelezték, hogy nincs itt átadás-
átvétel,  azt  az utat  nem fogják megbontani,  ezért  azt  találták  ki,  hogy a  nyáron lehessen
legalább  használni,  részben  akadály  mentesítve,  átvették  ebben  a  formában.  Amint  a
turisztikai szezonnak vége, ezt az átjárót át fogják alakítani a rámpa kialakításával, amelynek
meg van a terve.  Strandi fejlesztések; ebben az évben az esélyegyenlőséget tartották szem
előtt néhány egyéb apróság kivitelezését is szem előtt tartva. A strandoknál el kell mondani,
hogy a régi kabinsort, amit néhány éve meg szerettek volna szüntetni, könnyűszerkezetesekre
kicserélni,  az  első  épületet  korszerű  felszereléssel,  akadálymentes  toaletté  és  pelenkázóvá
alakították át. Ugyanezt a kabinegységet összekötötték járdával a vízparttal. A többi kabinnak
is  háromszorosára  növelték  az  alapterületét  és  így  12  ilyen  komfortméretű  kabin  áll
rendelkezésre. Ezeknek az árait az idei évben nem változtatták meg. Az érdeklődést mutatja,
hogy  szinte  az  összes  kabint  kivették,  két  kabint  tartottak  meg  napi  használatra.  Képen
megmutatja  azt  a  vízi  bejárót,  amelyet  lehetséges,  hogy már  jövő héten telepíteni  fognak
mindkét strandra. Ezt 100%-os pályázati támogatással nyerték. Ez egy olyan szerkezet, ahol a
mozgáskorlátozott  vendég,  saját  maga,  külső  segítség  nélkül  tudja  az  egész  folyamatot
szabályozni.  Természetesen  vízi  mentő  és  egyéb  személyzet  rendelkezésére  áll.  A
működtetésének alapja az ivóvíznek a nyomása. Vízvezetéket kellett kiépíteni oda a partra és
ennek a telepítése egy napon belül le fog zajlani. Összesen 8 ilyen készüléket lehetett nyerni,
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Révfülöp ebből kettőt nyert, nagyon büszkék rá, hogy mindkét strand rendelkezni fog ezzel a
szerkezettel. A következő, amiről szeretne beszélni a kilátó. A kilátót, aki tervezte Pelényi úr
sajnos a közelmúltban elhalálozott. A testületnek is egy váratlan kiadást hozott, hogy olyan
karbantartási  feladat  merült  fel,  amit  egy  szakvélemény  után  nem  mertek  nem
kezdeményezni. Ez az állvány rendszer sajnos még kb. két hétig körbe fogja venni a kilátót.
Ha látják ezeket a képeket, amelyek eddig nem voltak publikusak és nagyon félt attól, hogy
esetleg idegen fogja publikussá tenni, nem megfelelő honlapokon, ezek már nem láthatók.
Szinte kézzel ki lehetett bizonyos részeket szedni. Volt bizonyos konstrukció hiba, bizonyos
tervezési probléma és az anyaga sem ide való. A soproni egyetem szakvéleményét kikérve,
egy  technológiát  javasoltak,  ami  műgyantás  és  egyéb  technológiával  8-10  év  garanciát
vállalva, meghosszabbítja a kilátó életét. Ebben a 8-10 évben fel kell készülni, hogy ugyan
ebben a formában ezt a felső faszerkezetet,  amelynek várható költsége 10-15 millió forint
körül van, újjá kell építeni, de ott már nyilván figyelembe kell venni azokat a körülményeket,
hogy  ez  10  évenként  nehogy  megismétlődhessen.  A  múlt  hibáiból  tanulni  kell  és  nem
visszafelé mutogatni,  mert  az nem oldja meg a problémát.  Aki ezt létrehozta,  tervezte,  jót
akart, nem sikerült. Azon vannak, hogy ezt a hibát kijavítsák és korrigálják. A temető mellett
tavaly  nagy  problémát  okozott,  hogy  a  vaddisznók  ki-be  jártak  a  temetőkertben.  Rig
Zoltánnak  és  munkatársainak  köszönhetik  ezt  a  megoldást,  hogy egy  térháló  szerkezettel
szinte az egész temetőt  körbevették.  Ez ezt a problémát szinte teljesen kiküszöbölte.  Ez a
lakosság részéről is probléma. Ez a megoldás egy nagyon gazdaságos megoldás,  akinek a
kertjében  ez  gyakran  előfordul,  ezzel  a  térhálóval  meg  lehet  oldani  ezt  a  problémát.  A
következő képen egy útjavítási megoldás látható. A MÁV-nak köszönhetik, hogy sikerült egy
olyan  kapcsolatot  szerezni,  hogy  nagyon  sok  olyan  út  van,  amely  egyenlőre  nincs  por
mentesítve,  csak  kavicsos,  dolomitos  kezelésnek  szokták  alávetni.  Ez  a  régi  fehér  kavics
porzik, ha jön az eső, akkor elmossa. Ez ugyanaz az  anyag, amit a vasútnál kiszedtek, az
anyag nem került pénzbe, ez egy több éves megoldás lehet. Több kilométer hosszon ezt már
felhasználták. A Hotel Révfülöp és a Szigeti strand között több évtizeden át éktelenkedett, egy
épület,  különböző  jogi  huzavonák  okoztak  problémát.  A  jegyző  asszony  hathatós
közbenjárására  ügyvédet  fogadtak  és  néhány  hónnap  alatt  megoldódott  a  probléma.  A
következő  képeken  bemutatja  a  bontási  folyamatot.  Az  ott  található  anyagot  raktározzák
egyelőre.  A  következő  téma,  tegnap  vette  birtokba  a  tapolcai  Rendőrkapitányság  az
önkormányzat  által  létrehozott  térfigyelő  kamerarendszert.  Ők megkapták  a  hozzáféréshez
szükséges  kódot.  11  helyre  24  kamerát  telepítettek.  Bemutatja  azt  a  képet,  amelyet  a
diszpécser lát. Nagyon jó minőségűek a képek. Tegnap a rendőrkapitány úr elismerő szavakat
mondott róla. Ez a beruházás nem került egészen három millió forintba. A kivitelező cég az a
cég, amely a kábeltévé rendszert is üzemelteti. Annyira biztonságos a rendszer, ha áramszünet
van, vagy elvágják a kábelt, akkor is oszloponként tárolja az adatokat. Éjszakai képet a mutat
Káli  útról.  Pillanatok  alatt  ki  lehet  keresni  eseményeket.  Több  alkalommal  jelezték  a
horgászokkal  kapcsolatos  problémákat  sátorozás,  egyéb  dolgok,  amikre  a  rendőrség
hathatósan odafigyelt  az utóbbi  időkben.  Ebben közrejátszik az is,  hogy a testületi  ülésen
Zsitnyányi  elnök úr  kérelmére  hathatósan  felléptek.  A partszakaszt  kameráról  meg tudják
nézni. Sokan kérdezték, hogy hova tűnt a játékszer az óvoda játszóteréről? Ez a játék nem volt
praktikus helyen, a falábak elkorhadtak, balesetveszélyessé váltak,  illetve a gyermeklétszám
is igényelte az udvar megnagyobbítását. Először létrehoztak a lakótelepen egy rönkjátszóteret,
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miután  ez  megvalósult  a  játékot  megjavíttatták  és  a  játszótérre  telepítették.  A  szülők
társadalmi munkáját megköszöni. Külön kiemeli az Ádám Kertet, akik 140.000 Ft értékben
díszfákat adtak. Ez még nincs teljesen készen. Örvendetes, hogy az óvodai gyermeklétszám
folyamatosan  emelkedik.  Az idén  Salföld,  aki  nem tartozott  eddig  az  óvodai  társuláshoz,
csatlakozott, ezzel párhuzamosan csatlakozott az iskolai társuláshoz is.  Az óvodai parkolót
térkövezték.  Azért,  hogy az  óvoda méltó  legyen  funkciójára,  a  testület  úgy döntött,  hogy
augusztus  1-vel  az  óvodát  kívülről  újraszínezik,  hőszigeteléssel  látják  el  és  a  külső
nyílászárókat  új,  korszerűbb  nyílászárókra  cserélik.  Ezt  önerőből  5,5  millió  Ft  +  Áfa
költséggel  valósítják  meg.  Az  elmúlt  két  évben  háromszor  pályáztak  óvoda  felújítási
pályázatokra, egyiken sem nyertek. Ezért a testület úgy döntött, hogy megcsinálják önerőből,
az  Ujvári  Miklós  által  vezetett  helybeli  cég  augusztus  elsejével  meg  fogja valósítani.  Az
iskolával  kapcsolatban  a  következőt  kell  tudni.  Tavaly,  amikor  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ országosan is átvette az iskolák fenntartását, a révfülöpi testület
egyhangúlag vállalta az iskola működtetését. Az iskola létszáma 120-125 fő között ingadozik.
A  testület  úgy  döntött,  mivel  a  tornatermet  nem  tudják  közösségi  célra  használni,  mert
katasztrófavédelmi  előírások  szerint  nincs  rajta  annyira  vészkijárat,  hogy  beengedje  a
tömeget. Nem tudnak ott farsangot, egyebet tartani. Megterveztették, új ajtókat nyitnak rá és a
fal  mellett  egy  akadálymentes  rámpa  fog  épülni.  Ennek  a  munkának  az  árajánlat  kérése
folyamatban van, a június 30-i ülésen fogja a testület kijelölni, ki lesz a nyertes. A munka
augusztus 24-e és szeptember 1-e között meg fog valósulni.  Indultak egy építőipari cég által
kiírt  pályázaton, amelynek keretében  a 3000 főnél kisebb települések 3000 négyzetméter
térkő díjmentes átadására pályázhattak. Ebben várhatóan a jövő héten lesz eredményhirdetés.
A háttér információk alapján nagy az esély arra, hogy az önkormányzat ebben eredményes
volt.  Bemutatja  az  új  térkövezés  látványtervét.  Amennyiben  nem  nyernek,  akkor  is
különítettek el erre pénzt. Ez még a nagy álmuk, ami ősszel rájuk várna. Természetesen, amit
elmondott  a  járdáknak  a  tovább  vitelének  az  előkészítése,  a  71-esen  gyalogátkelőhely
kijelölése,  amely engedélyezési stádiumban van, az ABC előtt és a Császtai strandi vasúti
átjárónál, ahol autóval lehet bemenni, szintén lesz gyalogos átkelő. 

Elmondja Révfülöp büszkeségén elég nagy csorbát ejtett,  hogy nem Révfülöp lett  a közös
hivatal központja, történelmi hiba következett be, ugyanis kétkétezres is belefért volna ebbe a
négyezres egységbe, tehát meg lehetett volna egyezni. Ez nem történt meg. Ezek után tavaly
márciusban  az  a  lehetőség  maradt,  hogy  ebbe  beilleszkedjenek.  Ők  már  kilencen
megalakultak, és elmondhatják az új testület idejében volt az a nagyon pozitív megállapodás,
hogy Révfülöpön minden  ügyfélfogadó  kolléga  rendelkezésre  áll,  és  helyben  maradt.  Két
pénzügyi  munkatárs  került  fel  Kővágóörsre.  A volt  jegyző  asszony aljegyzőként  folytatja
munkáját. Azt dolgozták fel nehezen, hogy a térségi vezető szerep nem Révfülöpé. A testületi
program alapját képezte, hogy ezen valamilyen szinten változtatni szeretnének. Az első év
tapasztalatai  alapján  még  jobban  jártak,  mintha  itt  lett  volna  a  10  település  ügyintézése.
Konkrétan  a  négy  kolléga,  aki  itt  maradt  csak  az  Önök  problémáival  foglalkoznak.
Kővágóörsön az egész Káli-medence problémái csapódnak le. Sokkal intenzívebb terhelésnek
vannak kitéve. A komfort érzeten ez semmit nem rontott. Azzal, hogy a jegyző asszonynak és
az  aljegyző  asszonynak  a  székhelye  Kővágóörsön  van,  minden  héten  hétfőn  van  egy
fogadónapjuk.   Eddig  is  egy  fogadónapja  volt  a  jegyzőnek.  Révfülöppel  sok  időt  kellett
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tölteni, olyan ügyek merültek fel, mint például a kemping szerződése is lejárt. A kempingben
a  folytonosság  garantálva  van.  A  megérkező  vendégek  semmit  nem  vesznek  észre  a
változásból.  Újabb  5  éves  szerződést  kötöttek.  Kemény  dolgokon  mentek  keresztül.
Bevállalták, hogy amint lehet, Révfülöp visszaszerzi önállóságát. Ennek az egyik módja, hogy
Révfülöp kezdeményezi  a várossá alakulását.  A városok finanszírozása kedvezőbb, mint  a
községeknek. Ahhoz, hogy város nem lesz villamos, metró stb. A város egy rang. Révfülöp
nem  falu.  Nem  szétrobbantani  szeretnék  a  kővágóörsi  közös  hivatalt,  hanem  önállóak
szeretnének  lenni,  ha  csatlakozni  szeretnének,  örömmel  vennék.  Tavaly  benyújtották  a
kérelmet,  Navracsics  úr  válaszolt,  hogy ezt  január  31-ig  kellett  volna  beadni,  akkor  ez  a
testület  még meg sem alakult.  2015. január 31-ig ismét  lehet  ezt  kezdeményezni.  Amikor
tavaly  ezt  a  tanulmányt  elkészíttették  a  Magyar  Urbanisztikai  Társasággal,  a  szerződésbe
belevették, hogy egy 25 %-os jelképes összegért évente aktualizálni fogják. A testület májusi
ülésén  kifejezte  szándékát,  hogy  ismét  bízzák  meg  a  társaságot,  hogy  ezt  a  tanulmányt
készítse  elő.  Úgy  gondolja,  jó  eséllyel  tudnak  indulni.  Ez  az  egyik  lehetőség,  hogy
visszaszerezzék  önállóságukat.  Az  együttműködéssel  semmi  gond  nincs,  jó  a  kapcsolat.
Ismerteti a közös hivatallal kapcsolatos költségeket 2012-ben, 2013 évben és előreláthatólag
mennyibe fog kerülni 2014 évben. Megmutatja a hivatali struktúrát és a fontosabb pénzügyi
mutatókat. 2012-ben a révfülöpi hivatal működése 63.248.000 Ft-ba került. 2013-ban áprilisig
volt  önálló  Révfülöp.  Első  négy  hónap  14  millió  forintba  került,  az  5-12  hónap  pedig
20.742.000 Ft-ban. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, vannak olyan kiadások, amely továbbra is itt kezelődik.
Ilyen például a polgármesternek és a testületnek a tiszteletdíját és egyebeket. Amit Révfülöp
átadott  a  közös  hivatalnak  az  26.782.000  Ft,  ebből  azonban  14.  656.000  Ft  az  állami
támogatás volt. Tehát a saját erő olyan 12 millió forint körüli összeg a tavalyi évben. A 2014.
évi  terv  25.380.000  Ft,  de  ebből  az  a  rész,  ami  a  közös  hivatal  számára  kerül  átadásra,
5.871.000 Ft. 

Kondor  Géza  polgármester:  nagyon  jó  a  munkakapcsolat  a  10  településsel,  jó
együttműködésben dolgoznak. Révfülöpnek nem az a fő célja, hogy ebben minél tovább bent
legyen. Ismerteti a 2012 és 2013 évi pénzmaradvány összegét. A költségvetést úgy állították
össze, hogy 100 millió forint fölé nem akarnak menni a fejlesztésekkel kapcsolatban. Van ez
az 53 millió  forintos Bahart  részvény eladás.  Tavaly eladtak egy olyan 53 millió  forintos
Bahart  részvénycsomagot,  amit annak idején a balatoni önkormányzatok kaphattak azzal a
lehetőséggel,  hogy  vállalják,  hogy  2014-ig  tőkét  emelnek.  07-08  %  között  továbbra  is
részvényes az önkormányzat. Ez az összeg az, ami fejlesztésre fordítható, illetve az esetleges
kikötő, ami még messze van, mint gondolat is, ha egyszer realitása lenne vagy akárcsak a
partfalnak a megépítése, ami össze akar dőlni, akkor ez a pénz ott van és rendelkezésre áll. Az
utolsó számok mutatják az előző és az azt megelőző strandi bevételeket, közterület-használati
díjakat, idegenforgalmi adó bevételeket. Az adózási morál javult, adót nem emeltek. Ezeket
szerette volna elmondani.  Ami még folyamatban lévő ügy, sok kérdés, észrevétel érkezett,
hogy a HÉSZ módosítása hol tart, milyen kilátások vannak.  Felkéri Papp Zoltán Tamás urat,
hogy néhány mondatban erről tájékoztassa a lakosságot. 
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Papp Zoltán Tamás:  elmondja, az új testület folytatva azt a gondolatot, amit a leköszönő
testület már elindított az új jogszabályoknak és a rengeteg észrevételnek, ami menet közben
érkezett  orvoslására   a  rendezési  terv  módosítását  tűzte  ki  célul.  Ez  egy  kicsit  a  helyi
rendszerváltás miatt elhúzódott, de tény, hogy az érdemi munka közel egy éve elkezdődött.
Ezt  megelőzően  bizonyára  sokan találkoztak  azzal,  hogy a minisztérium által  jóváhagyott
kérdőív csomag került kiküldésre. 240 db körüli kérdőív visszaérkezett a lakosságtól. Ez a
koncepció,  ami  többek  között  a  lakossági  észrevételekből  áll  össze,  természetesen  ebben
szerepel  az  a  rész  is,  amit  polgármester  úr  ismertetett  részletesen,  azokkal  a  hétköznapi
gondokkal, amely közel 20 évig a Káli úti járdát jelentette, ezekkel kiegészülve áll össze egy
anyag.  Erre  a  településfejlesztési  koncepcióra  épül  a  településrendezési  terv  módosítása.
Révfülöpön ez úgy alakult, hogy tulajdonképpen már az év elején összeállt az az egyeztetési
anyag,  ami  a  különböző  szakhatóságok  vizsgálatát  eredményezheti.  Kicsit  nehezebb  az
egyeztetést végig vinni, mint a tervezést megcsinálni. A kimutatott statisztika szerint 207 nap
az egyeztetésekre szükséges, amit a jogszabályok engednek a különböző szakhatóságoknak.
Az egyeztetések vonatkozásában is az új jogszabályok szerint kellett eljárni a tervezőknek és
az önkormányzatnak is, ugyanis 2013. január 1-vel rengeteg új jogszabály lépett be. Többek
között   a  314-es  jogszabály  érvénye,  ami  annyit  jelent,  hogy  meg  kell  határozni  azt  a
partnerségi  tervet,  amit  az  önkormányzat  a  rendezési  terv  különböző  fázisainak
bemutatásával, egyeztetésével készít. Ez elkészült. Ami tulajdonképpen a mostani helyzetet
jellemzi az az, hogy a koncepció, ami korábban egy A4-es oldalon szerepelt néhány dolog,
hogy hol kell zuzalékolni, ehelyett egy új, komoly, törvény szerinti tartalomjegyzék szerinti
adminisztrációs  jellegű  munkát  is  kell  végezni.  Ennek  az  állami  főépítésznél  történő
egyeztetése most folyik, együtt van a rendezési terv,  ha ez megérkezik, akkor az egyeztetések
lezárulhatnak, és még az önkormányzati ciklusban, ez a ciklus elfogadhatja a rendezési tervet.
Be kell pótolni a régészeti és kulturális örökségvédelmi hatástanulmányt.  Az is egy kisebb
problémát jelentett, amit most már sikerült megoldani, hogy a szerkezeti terv, a szabályozási
terv és a part tervnek az egyeztetése nem volt tökéletes. Ezeken is most túl vannak. Abban
bízik, hogy őszre már a rendezési terv bemutatásával tudnak szolgálni.

Kondor Géza polgármester: köszöni a tájékoztatást. Ismerteti Pál Boglárka Káli u. 10 szám
alatti lakos e-mailben érkezett levelét. (levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Válasz: elmondja, tavaly a vállalkozókkal megegyeztek, hogy a sörkertnek a hátsó kapuját
számukra  hozzáférhetővé  teszik  és  a  tulajdonosok azt  térítésmentesen  használhatják.  Napi
kapcsolatban vannak, el tudják érni, hogy indokolatlanul  ne menjenek be. Nehéz a feladat
azért is, mert, hogy megy a Balatoni Nyár forgatása, reggel egy 10-15 autóból álló konvojt
kénytelenek  beengedni,  nyilván  ez  a  délutáni  órákban  nem indokolt.  Ki  fogják  találni  a
megoldást, úgy gondolja, ha ez a térburkolatos terv megvalósul, attól kezdve az autó nem illik
bele a környezetbe. Ezt az idő meg fogja oldani. Első körben egyeztetnek a vállalkozókkal,
ismét megbeszélik a hátsó kert használatát, ne akadályozzák a forgalmat. Legvégső esetben a
közlekedési táblák betartása a rendőrség dolga, de nem ez a megoldás. Először figyelmeztetni
kell.  A  csomópontban  lévő  négyes  kamara  azt  is  lehetővé  teszi,  hogy  az  indokolatlanul
behajtókat  a  hatóság,  ha  kell,  be  is  tudná  azonosítani.  A  kerékpáros  probléma,  az  egy
komolyabb probléma. Már korábban felrakták a táblát, hogy ne biciklizzenek, szálljanak le a
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következő 100 méteren.  Nem igazán értek el  megfelelő  nevelő hatást.  Főleg este,  amikor
rendezvény van, nagy gondot okoz. 

Vidó Zsuzsanna Révfülöp Csörgő utca 31-ben laknak. Megköszöni polgármester úrnak a
részletes és kimerítő tájékoztatást a közelmúltban történtekről,  ami maximálisan a javukat és
a jó érzésüket  szolgálja,  hogy  itt  lehetnek ebben a nagyközségben.  Nagyon szép dolgok
történtek mostanában Révfülöpön, ennek őszintén örül. Egy-két dolog most menet közben is
tisztázódott, például a Császtai strand melletti horgász problémák. De ehhez még hozzátenné,
hogy nem csak ott vannak problémák. Itt van ez a szép Európa Sétány, ezt is nagyon igénybe
veszik  a  horgászok.  Itt  is  vannak  sátrak,  itt  is  vannak  székek,  kismotor,  bicikli.  A
babakocsisok kerülgetik  a dolgokat.  Nem lehet  kényelmesen leülni,  ugyanez vonatkozik a
móló  végére.  Tavasszal  egy egész  hadsereg  volt  a  móló  végén  horgászokból,  üvegekkel,
mindenféle italokkal. Ami nem igazán jó látványnak sem, amikor azok az emberek beisznak
nem is úgy viselkednek – ez vonatkozik a sétányra  is – ahogy illene.  Lehet,  hogy oda is
kellene tenni egy táblát, hogy horgászni tilos. Nem horgászellenes, de nem szép látvány, ami
ott történik, ez az igazság. A környezetet is gyakran rombolják, mert sokszor otthagyják az
üvegeket.  Az  építkezők,  felújítók,  sokszor  egész  héten,  sőt  még   hét  végén  is  zajosak,
flexelnek. Sok helyen van már olyan, hogy legalább a hétvégi időszakokra betiltották az ilyen
zajos tevékenységet. Lehetne-e ezt Révfülöpön is egy helyi rendelettel érvényesíteni. Fel lehet
hívni az építkezők figyelmét,  hogy legyenek tekintettel  azokra,  akik ide lejönnek pihenni.
Sokat szenvednek a nyári  időszakban, hogy a rendezvények zaja oda felmegy.  Lehetséges
lenne, hogy éjfél után már ne történjenek ezek a dolgok? Ez mindenkinek az igénye, hogy
csendes környéken legyen a háza. A Szigeti strandra járnak, ott vannak a büfék és ott vannak
a mosdók, nem szép látvány azok a mosdók, kellene oda egy paraván. Amikor bemennek a
vízbe többször megsérült,  mert annyira köves, lehetne ezen javítani? A Balaton környékén
több helyen megvalósult, hogy az ingatlan tulajdonosnak és a szűk családjának van lehetősége
arra,  hogy ingyen  menjen  a  strandra.  De ha  nem is  ingyenesen,  valami  kicsit  kedvezőbb
belépési díjjal. Nekik van 8 unokájuk, nyugdíjas évek óta. Itt vannak egy hétig, rámegy a
nyugdíja  gyakorlatilag  arra,  hogy  csak  strandolni  akarnak.  Akkor  még  nem  beszélt  a
fagylaltról,  erről-arról.  Szükség  volna  még  néhány  konténerre,  mert  előfordul,  hogy  itt
vannak, elviszik a szemetet a kukások, de marad egy zacskó és nem tudja hova tenni. Tudja,
hogy ezért  az önkormányzatnak fizetni kell érte,  de mégiscsak szükség volna rá. A fekvő
rendőrök a Halász utcában a sarkon elől, ahol ez a lebontott épület is van azzal szemben,
ritkán jön le autóval a Halász utcába, de egyszer-egyszer előfordul, hogy kénytelenek mert
idős  rokon  van  velük  és  ő  nem tud  lejönni  gyalog,  akkor  lejönnek.  De  igyekeznek  úgy
csinálni, hogy ne zavarjanak senkit, lassan jönnek, stb. De az a sarok, ahol két ilyen fekvő
rendőr van a tavasszal majdnem két ilyen  baleset történt.  Erre sokan panaszkodnak,  hogy
nagyon veszélyes az a kanyar az autósoknak. A sétánnyal kapcsolatban elmondja, látja, hogy
szépen le van vágva a fű, de ott van hagyva, alatta a fű rohad.  Lehetne egy kicsit nagyobb
gondot fordítani erre a dologra? A  hivatal megvette a volt Édász épületét, ott könyvtár van
stb. Nem volna-e arra lehetőség, hogy egy olyan termet alakítsanak ott ki, hogy például a
fürdőegyesület megtarthatná az éves közgyűlését? Ugyan a polgármester úr felajánlotta nekik
a hivatalban a tárgyaló termet, de ha kicsit többen vannak, esetleg már nem férnek ott el. Ez
lehetséges-e, nem volt az épületben. Hallottak a tanuszodáról, nagyon szeretnék, még, mint
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nyaralók is és természetesen az iskola környezetében, mint máshol, hiszen a gyerekeknek van
leginkább szüksége rá télen. De lehet, hogy rossz idő esetén az itt nyaralók is szívesen vennék
igénybe.  Ezt  nagyon  szeretnék.  Szeretettel  látnák  polgármester  urat  a  fürdőegyesületi
közgyűlésen,  mert  már  kétszer  volt  közgyűlésük  és  egyszer  sem látta  polgármester  urat.
Tudja,  hogy  elfoglalt,  de  az  elmúlt  hosszú  évtizedek  alatt  minden  polgármester  eljött.
Szeretettel látják ott. Szép a virágos Révfülöp, szépek az utak, ezeket mind megköszöni, hogy
létesültek. Köszöni, hogy meghallgatták. Minden jót kíván a további munkájukhoz. 

Kondor  Géza  polgármester:  köszöni  a  kritikát  és  a  dicsérő  szavakat  is.  A  horgászattal
kapcsolatban elmondja, nagy segítségük, hogy Szegi úr a horgászegyesület elnöke is itt ül. A
programjuk között szerepel a horgászturizmus fejlesztése és a támogatása. Iparágak vannak rá
települve,  horgászbolt,  szálláshelyek,  nem  minden  horgász  sátorban  alszik.  Nagyon  sok
nyaralóba  horgászvendégek  jönnek  tömegesen.   Tavaly  egy  csónakkikötő  megalakítását
kezdeményezték,  amit  sajnos  a  hatóságok  csuklóból  elvetettek  a  pár  oda  odatelepült
nádcsomó miatt. A horgászokat nem áll módjukban leszoktatni a horgászatról, hanem igenis a
rend betartására rá fogják tudni venni őket. Azon a táblán, amit felvetített rá volt írva az is,
hogy  a  strandnak  a  vizesblokkjait  használhatják  térítésmentesen  a  horgászigazolvány
bemutatásával. A Mahartnak éveken át volt egy olyan kezdeményezése, hogy be akarta tiltani
a  kikötőben  történő  horgászatot.  A  horgászoknak  az  érdekegyesülete  valamilyen  szinten
elérte, hogy ezt visszavonják. Nem minden település ilyen szerencsés, mint Révfülöp, hogy
gyakorlatilag a strandokat és kempinget leszámítva körbe lehet horgászni a települést. Az a
terület, ami a Császtai strand mellett van, állami terület, nem szabadon rendelkeznek vele. Az
a terület jó arra, hogy horgász szabadidő központot, ahol meg van a megfelelő infrastruktúra,
szabvány horgászbódék, szabvány horgász vizesblokk, ahol tudják pucolni a halat és még ha
pénzt  is  tudnak  szedni  érte,  aki  igénybe  veszi  és  még  állást  is  tudnak  teremteni.  A
problémákat  úgy  tudják  megoldani,  ha  a  feltételeket  biztosítják.  Nem  önkormányzati
rendelethez kötődik, hogy nem lehet sátorozni, vadkempingezni nem lehet Magyarországon,
különben nem kellene kemping.  Rendőrkapitány úr az előző testületi ülésen ígéretet tett a
fürdőegyesület elnökének, hogy ezt komolyan fogják venni. A polgárőrök is rendszeresen kint
vannak, tőlük is azt kérte a rendőrség, ha ilyent látnak, hívják a rendőrt és ők fellépnek. Nem
ígéri,  hogy holnapután megoldódik,  javul a helyzet.  A Császtai  strand melletti  területen is
sokat javult már a helyzet már csak a tábla kihelyezésétől is. Valamilyen szinten tudomásul
kell venni ez egy sport, szabadidő tevékenység, azzal hogy Balaton-parton vannak, ez hozzá
tartozik.  Minden építő javaslatot  szívesen vesz.  Az idén nem volt  gond a május  15 előtti
időszakban.  A  sátorozás  ellen  keményen  fellépnek,  a  horgászok  által  okozott
szennyeződéseket,  folyamatosan  takarítják.  A  tanuszodával  kapcsolatos  kezdeményezést
köszönettel vették a testületi ülésen meg is köszönték. Egy közgyűlésről  volt igazoltan távol,
az előzőre nem is hívták. Az önkormányzati helyiséget felajánlja ezekre a közgyűlésekre ezzel
kifejezi tiszteletét és köszönetét a fürdőegyesület tevékenysége felé. Ha az IKSZT-t egyszer
megnézi látni fogja. ott 6 embernél több nem tud leülni, a könyvtárban le tud ülni 15, de akkor
nincs  könyvtár.  WC  előtti  paraván  ötletét  megköszöni  és  meg  fogják  valósítani.
Fekvőrendőrökkel  kapcsolatban  elmondja,  már  holnap  szétvernék.  Most  hogy  elindult  a
Halász utca térkövezése nem hagyják abba a galériánál,  mennek tovább. A Halász utcaiak
kérték,  hogy  a  kanadai  nyárfákat  tüntessék  el  és  telepítsenek  helyette  normális
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kultúrnövényeket, amint ez megtörténik kúszni fog tovább a térkő és amerre mennek tovább
ezek meg fognak szűnni. Más forgalomlassító eszközök is vannak, amelyből már szereltek fel
az Óvoda utcába, a jövő héten a Szepezdi és Petőfi úton is két ilyen forgalomlassító kerül
elhelyezésre. Nem lehet bemenni egy kamionnal, autóbusszal, amikor sportrendezvény van a
Balaton-átúszás miatt. Pont azt a feladatot nem látja el, amiért ott van. Meg fogják oldani.
Sétánynál a fűvel kapcsolatos észrevételt megköszöni. Kicsit megcsúsztak a munkákkal. A
zajjal kapcsolatos kérdésre megkéri jegyző asszonyt adja meg a választ.

Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, van Révfülöpön a zaj elleni védelem helyi szabályairól
rendelet.  Ez  alapján  vasárnap  és  ünnepnap  tilos  mindennemű  zajkeltő  gép  és  berendezés
használata. Úgyszintén korlátozás van este 22 óra és reggel 7 óra között. Gyakorlatilag tiltás
van Révfülöpön is. 

Vidó Zsuzsanna Révfülöp Csörgő utca 31:  be kellene tenni a képújságba, hogy mindenki
lássa. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a rendelet egyébként fent van az önkormányzat honlapján. Akkor
írnak erről egy külön hirdetményt és azt külön is felteszik.

Kondor Géza polgármester: amikor vasárnap megtiltják a fűnyíró használatát, és szombaton
lejönnek esik az eső, vasárnap elmennek, ott fogják hagyni vagy inkább lenyírják és vállalják,
hogy megsértik a zajrendeletet! Sajnos vannak olyan problémák, amik életszerűen nehezen
elvárhatók.  Flexezés,  építkezés  az  megint  egy  másik  dolog.  Erre  van  zajrendelet.  Esti
szórakozással kapcsolatos zajjal kapcsolatban megkéri jegyző asszonyt adjon tájékoztatást.

Dr. Szabó Tímea jegyző:  többféle szabályt  kell figyelembe venni. Nem mindegy,  hogy a
zajongás közterületen, szórakozóhelyen,vagy magánterületen fordul elő. A helyi rendeletben
is  vannak  zenés  akár  magánrendezvényekre  akár  közcélú  rendezvényekre  vonatkozó
korlátozó szabályok, illetve e vonatkozásban központi szabályozás is van. Adott esetben, ha
konkrét  panasz  van,  akkor  lehet  bejelentést  tenni.  Megnézik,  küldenek az  érintettnek  egy
esetleges figyelmeztető levelet, vagy attól függően, hogy mire van szükség az adott ügyben.

Kondor Géza polgármester: Szigeti stranddal kapcsolatban elmondja, két-három hetente a
lépcsőnél  2-3  ifa  homokot  beszórnak.  Sajnos  ez  részmegoldás.  A  teljes  megoldás  az
újrahomokozása  lenne  a  strandnak.  Tavaly  kagylók  okoztak  ilyen  gondot.  10  milliós
nagyságrendű  dologról  van  szó.  Konténerrel  kapcsolatban  elmondja,  nem  szeretné  ezt  a
problémát megoldani a következő miatt. Saját döntésük, hogy mekkora szemétgyűjtő edény
alapján kívánják fizetni a szemétszállítást, nagyon sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy 50
literest kértek. Mikor idekerült az első dolga az volt, hogy ezeket a kihelyezett konténereket
megszüntette. Borzasztó állapotok voltak. Erre találták ki azt a megoldást, aki Probiós zsákot
vásárol  a  boltban,  azt  folyamatosan  be  lehet  hozni  az  IKSZT  előtti  konténerhez,
gondoskodnak az  elszállításáról.  Ha csak  egy-két  alkalomról  van  szó,  vesznek  egy köteg
zsákot  egész nyárra  megoldja  a problémát.  Ha a telephelyre  odaviszi,  ott  lehet  hagyni.  A
másik  megoldás,  hogy  megbeszélik  a  szemétszállítókkal.  Strandbelépők,  vannak
kedvezmények 70 év felettieknek ingyenes.  Ő lenne a legboldogabb, ha lehetne egy olyan

9



szabad strand rendszer, mint például bogláron. Ott ugye minden ötször akkora, ötször annyi
nyaralótulajdonos van. A helybelieknek is 1000 Ft-os jelképes díjat be kell fizetni. 

Dr.  Tarr  Károly  Révfülöp  Vörösmarty  utca:  csatlakozik  a  köszönetnyilvánításhoz.  A
Császtai  strand nyugati  fertályához tartozó  szabad területen  ezekkel  a vadkempingezőkkel
inkább  az  elő  és  utószezonban  van  gond.  A főszezonban  nem annyira.  Sajnos  a  jogrend
követése Magyarországon  önkéntesen még azért nem olyan gyakorlott valami, ezért szükség
volna arra is, hogy az elő és utószezonban is meg lehessen tartani azt a rendet, amit ott  a tábla
jelez. Horgászpárton lévő emberként mondja, hogy horgászoknak a kis és nagy szükségletét,
most a strandon lévő  mellékhelyiségben el lehet végezni, de ritka az a példa, hogy valamelyik
horgász kapja magát, bemegy a strandra és ott elintézi a dolgát. Nem nagyon csinálják ezt.
Mennek a nádasba. Kérdése, meg lehetne-e oldani, akár mobil WC-vel, ami a placchoz közel
van? Ha valaki a saját szemével látja a randalírozást,  a hivatal felé kinek kell jelezni? Úgy
tudja  most  már  köz-területfelügyelő  így külön  nincs.  A Császtai  strandnál  lévő  lámpával
védett  vasúti  átjárónál úgy tudja a tervek szerint lesz gyalogos átkelőhely,  ez kb. mikorra
valósulhat meg. Ez egy elég forgalmas rész.

Kondor Géza polgármester: a horgászokkal kapcsolatban, első lépésben bízik abban, hogy
mégiscsak elmennek a Császtai strandra. Egy Toi-Toi WC is a maga illatával, problémáival is
lehet, hogy még rosszabb, plusz még a látványa egy fáktól mentes területen hogyan nézne ki.
A megoldás az lenne, a terület felett rendelkezési jogot szerezni és egy kulturált faszerkezetű,
normális  egységet  kialakítani,  amely  egy  horgásztanya  jellegű  infrastruktúrát  biztosítana.
Maximálisan támogatja, rajta vannak beszélgetni fognak róla. A randalírozókkal kapcsolatban
a rendőrség azt mondta hívják nyugodtan a körzeti megbízottat, akit még szabadidejében is
lehet hívni. Az volt a kérés, bármi ilyent látnak, szóljanak nekik. Közterület felügyelet van, de
közterület-felügyelőt azért nem tartanak főállásban, nem büntethet, és belekerül három millió
forintba. Kivették a kezükből a bírságolási dolgot. Müller Mártont, Kondor Gézát hívhatják,
de ha egyből Bódis István körzeti megbízottat hívják, intézkedik. A kamerán mindjárt meg
tudja nézni. A telefonszámot lepublikálja a lakosság felé. Nyugodtan hívják. 

Kiss Ágnes Révfülöp Káli  u:  nagyon tetszik a járda,  mindennap összeszedik a szemetet,
szemmel láthatólag tisztább a község, amerre ő jár. A polgárőrség aktivitását is észrevette. Jó
egészséget kíván mindenkinek. A szemetesek ürítése is príma. Itt megjegyzi, hogy a Császtai
sétányon  viszont  kevesli  a  szeméttárolót.  A  rendezvények  kiválóak  és  színvonalasak.  A
strandok neki tetszenek. Tájékoztatás kielégítő. Tourinform iroda príma. Polgármesteri hivatal
dolgozói készségesek, barátságosak. Köszöni szépen. A szelektív konténerek, lehozta a pet
palackokat, az kritikán aluli. Mikor viszik ezt el? Ez borzasztó látvány, egészségileg sem érti,
ott az orvosi rendelő, gyógyszertár, senkinek nem szúrt szemet? Kossuth utca-Radnóti – Diófa
és Táncsics utca határolja őket, annak az autós közlekedése az tragédia. Ott se gyalogosan
nem lehet, se biciklivel nem lehet menni. Mindenhol autó 60-al száguldozik. Egyirányúsítani
kellene nem egy olyan rettenetesen nagy dolog az. Ezt valahogyan meg kellene oldani, mert
az a szakasz életveszélyes.  A Káli útról nem is beszélve. Ez tényleg a rendőrség dolga ki
kellene neki ide szállni. Gratulál azoknak, akik nagyon szeretik ezt a csendet a Káli úton, ki
szokott ülni csillagozni, ha a Bubu kutyája nem ugat, akkor pont úgy érzi magát, mint egy
kriptában. Ő pont az ellenkezője. Nem szereti a nagy zajt meg a tömeget sem, de ez meg a
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másik véglet. A világítás a Káli u. 80 szám előtt pislákol.  A MÁV és a buszpályaudvarról
átkelni az ABC felé, ott van a felüljáró az igaz, de csomaggal mozgássérülten átkelni elég
problémás. Nem lehetne ott egy gyalogátkelőt létrehozni? Mert különben életveszélyes.

Kondor Géza polgármester: válasz: szelektív gyűjtővel kapcsolatban, amit elmondott nagy
probléma. A gond az, hogy a Probió egy  héten egyszer hajlandó üríteni. Tavaly vásároltak
még két darab plusz /100.000 Ft darabja/ eszközt, ami szintén nem győzi. Nem lehet annyit
vásárolni, hogy megfeleljen a követelményeknek. Tavaly azt a megállapodást kötötték velük,
amikor nagyon tele van, a mellette lévőket meg amit le tudnak szedni felviszik a telephelyre,
külön szelektíven gyűjtik, hagyományos konténerekbe és azt elérték, hogy ingyen elvigyék.
Van ott egy tömörítő gép. Ennek a megoldása az lesz, remélhetőleg egy éven belül kötelezővé
teszik a háztartásonkénti kötelező elszállítást. Nem tudják rávenni a szolgáltatót, hogy hetente
legalább  kétszer  elvigye.  Megvizsgálják  esetleg  tudnak-e  még  vásárolni  gyűjtőt.  Jött  egy
megkeresés  jelöljenek ki  150 tulajdonost,  akik  kísérleti  jelleggel  megkapnák  ezt  a  három
fakba gyűjtendő valami megoldást a kísérleti háztartási szelektív szállításra. Lehetséges, hogy
egy  éven  belül  be  fogják  vezetni.  Reggel  azzal  kezdődik  a  munka,  hogy  összeszedik  a
szemetet. A Császtai sétányra kihelyezik a kukákat. A Káli út 80-at bejelentik hibára az Elmib
felé.  Gyalogátkelővel  az a helyzet,  ez benne van abban az 5 gyalogátkelőbe,  amit  kértek,
ugyanabban a stádiumban van. Meg van tervezve, arra várnak, hogy az engedélyt megkapják.
Lesz még gyalogátkelő a kempingnél,  ahol háromsávos az út, a Császtai  strandnál szintén
lesz, illetve az ötödik kint a fénysorompónál a Császtai strandnál. Esetleg forgalomlassítást el
tud képzelni, egyirányúsítást nem.

Knáb Lászlóné Révfülöp Füredi út: az ABC és hentes üzlettel szemben laknak, ott a járda
nem hogy akadálymentes de felfelé megy. Nem tudja erre figyeltek-e? A kilátónál kellene egy
illemhelyet létesíteni. Ez egy komoly probléma szerinte egy Toi-Toi WC-vel ez megoldható.
Szép Révfülöp, sajnos a virágokat  mikor  elültetik  másnap már lopják.  Azt szeretné kérni,
mivel  van  kamera  a  viráglopókat  is  kapják  el.  Nagyon  súlyos  pénzeket  fizet  érte  az
önkormányzat. Széppé teszik a környezetet és ellopják. Az ásványüdülő mellett van egy telek
és ott lakik két lovacska. Ott a környéken laknak olyanok, akik időnként érzik a kellemetlen
szagot. Ő sajnálja, hogy ott vannak kint a tűző napon. 

Kondor Géza polgármester: válasz: gyalogátkelő, ez volt a prototípus, amit megvalósítottak.
Ezen kívül a következő a Cséplő előtt lévő, aztán az Ady Endre utcán lévő és az ABC előtt
lévő  egyik  oldali,  illetve  a  Balaton  utcai,  ami  még  hátra  van.  Azok  már  sokkal  kisebb
átalakítások. Vagy az ősszel vagy a tavasszal meg kell oldani. Ezt egy hét alatt meg lehet
oldani  nem  nagy  költséggel.  Jók  a  visszajelzések.  A  következő  évi  közmeghallgatáson
megoldott probléma lesz. Kilátói WC kérdését évek óta tolja maga előtt a testület. Ő is úgy
gondolja,  hogy  egy  Toi-Toi-t  meg  kell  reszkírozni,  a  szippantása  nagyon  zűrös  dolog,
magánerdőkön keresztül.  Valamit  ki  kell  találni  és víz  kellene.  Az E-on a gyalogút  nagy
részéig, ahol a vörös kőkerítés van, addig elviszi az áramat és ott az önkormányzat is kap egy
kapcsoló  szekrényt.  Ha  az  megvan,  onnan  már  lesz  esély,  hogy  fel  tudják  vinni,  ha  a
tulajdonsokkal  meg  tudnak  egyezni.  Ha  villany  van  sok  mindent  meg  tudnak  oldani.
Részmegoldásként  el  tudná  képzelni  a  Toi-Toi-t.  A  viráglopással  kapcsolatban  egyetért,
tegnap  óta  működik  legálisan  a  kamerarendszer,   ha  be  tudják   határolni,  hogy  melyik
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éjszakáról van szó és megteszik a feljelentést, valószínű be tudják azonosítani az elkövetőt. A
lovakkal kapcsolatban elmondja, amennyiben az állattartó megtette a bejelentését, akkor azzal
túl nagy mozgásterük nincsen.

Dr. Szabó Tímea jegyző: a korábbi években az önkormányzatok korlátozhatták az állattartást
és alkothattak olyan övezetet, ahol nem lehet állatot tartani, ez a lehetőség 1-2 éve megszűnt.
Különösebb korlátozási  lehetőség  nincs.  Az viszont  tény,  hogy az  állattartásra  vonatkozó
szabályokat, mint állategészségügyi, mint ember egészségügyi szempontból be kell tartani.

Lakossági résztvevő Révfülöp Fürdő utca:  kérdése a Császtai strandnál terveznek-e egy un.
„tocsogó” helyet kisgyerekeknek? Tegnap is Ábrahámhegyre kellett átmenni az unokáival.

Kondor Géza polgármester:  négy éve, amikor belekerült ebbe témakörbe, ez volt az első
gondolata,  akkor  is  itt  környezetvédelmi  problémákba  ütköztek  bele,  hogy  nem  tudták
engedélyeztetni.  Azt a  nem hivatalos  megoldást  találták  ki,  a jégzajlás után a  strand jobb
oldalán  miután  a  jég  megigazgatta  köveket,  tovább  igazgatták  ott  már  elkezdődött  egy
természetes öböl kialakítási folyamat a természetből kifolyólag. Amikor meg lesz a következő
lehetősége,  hogy homokozhatja  a  strandokat,  mert  lesz  rá  kerete,  akkor  azt  a  részt  tudja
elképzelni,  hogy  ezt  hozzá  igazgatnák.  Szerinte  1-2  métert  még  enged  befele  így  tudná
megoldani.  Legálisan  nagyon  nehéz.  Azt  lehetne  megoldani,  hogy  valamilyen  pancsoló
medencét építeni. A régi rész keskeny, utána a csúszda környékén nem életszerű magasabb a
part, azaz a rész, amit úgy láttak, hogy a partfal is egy kicsit lejjebb megy. Azon a részen
valamit tudnának visszalopni a természetből. 

Szijártó Ferencné Révfülöp Csörgő utca:  az üdültetéssel való változásokról szeretne tudni,
melyek ezek a változások? Ezekről szeretne tájékoztatást kérni.

Kondor  Géza  polgármester:  elmondja  ezzel  kapcsolatban  érkezett  megkeresés  a  jegyző
asszony  írt  egy  levelet,  amelyet  ő  továbbított  a  NAV  Veszprém  Megyei  igazgatójának.
Szerettek volna egy előadót kapni, hogy tartsanak egy előadást erről. A mai napon kapott rá
választ.  Megírta,  hogy  sajnos  nem  tud  előadót  küldeni,  de  három  oldalban  elküldte  a
jogszabályokat,  amelyekkel  kapcsolatban az volt  a  megbeszélés  tárgya  jegyző asszonnyal,
hogy a hétfői napon intézkedni fognak, hogy a kereskedelmi osztály elpostázza a szállásadók
részére. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: kiküldik ezeket a leveleket. Igyekeznek segíteni az értelmezésben.
Alapvetően nem a hivatal szakterülete véletlenül sem szeretnének senkinek sem félreérhető
tájékoztatást adni. 

Kondor Géza polgármester: a kérdésfeltevőnek az anyagot hétfőn eljuttatja, a többiek pár
napon belül megkapják ezt az anyagot. 

Szijártó Ferencné Révfülöp Csörgő utca: idősek, rá  vannak kényszerülve, de ők sem tudják
értelmezni, hogy mi van, mit is kell csinálni. Tudják csinálni, vagy nem tudják csinálni.

Kondor   Géza  polgármester:  elküldik  az  anyagot.  A  mai  nap  délelőtt  küldték  meg  az
anyagot ezzel kapcsolatban. Sok embert érint a dolog.
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Czotter Ferenc Révfülöp Petőfi utca 31.:  csatlakozik a köszönetmondókhoz.  Az életben
nem tudta elképzelni,  hogy megéri  azt,  hogy a Káli  úton járda lesz.  Döbbenetes,  gratulál
nagyon szép. Még tinédzser volt, amikor kitették a  Révfülöp és környéke turista útvonalai
térképet a pályaudvaron, kicsit már rozsdásodik, aki azt leköveti, szeretné  látni azt az embert
idegenként. Egyrészt magánterületek alakultak ki, lekerítettek, a régi utak már járhatatlanok,
ill. ha felmegy a kilátóig feltalál, de ha idejön egy turista felmegy a kilátóig és azt mondja, jé
ha  erre  megyek  tovább  3  km,  elérem  a  Nyálas-tavat.  A  térképen  turista  jelzés  nincs,
beruházási igény két doboz festék meg két ecset. Megmerné kockáztatni, ha esetleg az iskola
felső tagozatosai kirándulás keretében, ha felvállalnák. Felajánlja társadalmi munkáját. 

Kondor Géza polgármester: fontos dolog a turistaútvonal. Annyit ígér, hogy a hozzászólása
alapján felveszi a kapcsolatot   a Gázló Egyesülettel,  akik ebben profik.  Megkérdezik,  mit
tudnak  tenni.  A  nemzeti  park  vezetőivel  is  konzultáltál,  mert  a  tanösvényekre  komoly
pályázati lehetőségek is vannak. Köszöni az észrevételt.

Knáb Lászlóné Révfülöp Füredi u.: A romtemplomhoz egy szemetes  kihelyezését kéri.

Kondor Géza polgármester: köszöni feljegyezte a kérést. Megköszöni az aktivitást, köszöni
az elismerő és kritikus szavakat. Az ülést 20.05 órakor berekeszti.

Kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea

Polgármester jegyző
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