
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 26-án (hétfőn) 16.00
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Eitner József képviselő,
Szabó Sándor Pál képviselő,
Simon László képviselő,
Szegi János képviselő. (5 fő)

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Rausz István r.alezredes kapitányságvezető,
       Horváth József r.szds osztályvezető, Tapolca Rendőrkapitányság

Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke

Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselő urakat, jegyző
asszonyt, a civil szervezet nevében megjelent Zsitnyányi István urat a Fürdőegyesület Elnökét. Külön
köszönti az első napirend előterjesztőit Rausz István r. alezredes urat a tapolcai Rendőrkapitányság
vezetőjét és Horváth József r. százados urat, osztályvezetőt. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő képviselő
és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Napirend előtt:

Jelentés  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról  ,  a  két  ülés  között  történ  eseményekről,
valamint  a  polgármester  és  a  bizottság  elnökének  a  két  ülés  közötti  időben  történt  átruházott
hatáskörök gyakorlásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: szóbeli kiegészítés. Elmondja, a Fürdőegyesület közgyűlését követően
egy levelet intézett az önkormányzathoz, melyet ismertet: „A Révfülöpi Fürdőegyesület 2014. május
3-án tartott közgyűlésén tárgyalt Révfülöp nagyközség állandó lakosait és üdülőtulajdonosait is érintő
több kérdésről. Ezúton szeretnénk ismertetni a civil szervezetünk által megfogalmazott és elfogadott
határozati javaslatokat.
Tanuszoda létesítése Révfülöpön
Civil szervezetünk tagsága egyhangúan támogatta azt a kezdeményezést, hogy épüljön egy 25 m-es
tanuszoda  Révfülöpön.  Ennek  a  kezdeményezésnek  „élére”  állunk  és  minden  kapcsolatrendszert
felhasználunk, hogy ez megvalósuljon. A támogató szándék mellett a következő érvek hangzottak el:
Az egyébként a gyermeksportban kiemelkedő teljesítményt felmutató révfülöpi iskola a vízi sportok
lehetőségének megteremtésével újabb lehetőséget tudna biztosítani az itt tanuló gyermekek számára.
Ez a környező település fiatalsága számára is vonzerőt jelentene. A szülők részéről is bíztatás volna,
hogy gyerekeik tanuljanak Révfülöpön. A balatoni turizmus bővítése szempontjából mindig fontos
kérdés – az egész esztendő viszonylatában nézve – rövid üdülési szezon meghosszabbítása. Egy kettős
hasznosítású uszoda ezen segíthet. Egy település infrastruktúrájának, fejlődésének demográfiai hatása
sem elhanyagolható. Helyben maradás, betelepülés. Természetesen egy ilyen nagyságrendű fejlesztés
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minden  szempontból  alapos  előkészítést  igényel.  Támogatásukat  megismételve  sikeres  munkát
kívánunk. Zsitnyányi István Elnök.”
Megköszöni a támogatást és élnek is ezzel a lehetőséggel.  Természetesen a mindenkori képviselő-
testület felelőssége is lesz odafigyelni arra,  hogy ezek a pályázatok milyen feltétellel íródnak és a
fenntartás hosszabb távon finanszírozható és működtethető legyen.  Külön köszönetét fejezi ki Ruza
József úrnak is, aki tulajdonképpen az ötletgazda. A Téli Esték rendezvénysorozaton, ahol Gyárfás
Tamás  előadásának  ő  volt  a  házigazdája,  ott  merült  fel,  elmondható,  hogy  a  magyar  úszósport
legfelsőbb vezetőinek az elméjéből pattant ki ez az ötlet. Bízik benne, hogy ilyen támogatással ez csak
sikerre vezethet. Köszönik és élni fognak a lehetőséggel. 
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  elmondja, a bizottság átruházott
hatáskörben egy személy  önkormányzati  segély iránti  kérelmét  tárgyalta  meg.  Mivel  a  kérelmező
nyugdíja meghaladja a rendeletben foglaltakat, ezért a kérelmet a bizottság elutasította.
Kondor Géza polgármester: megkérdezi van-e kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  jelentést  az  elhangzott
kiegészítésekkel együtt, kézfelemeléssel szavazzon.

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

79/2014. (V.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Kondor Géza polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását.

N a p i r e n d

1.) Közrendvédelmi beszámoló.
             Előterjesztő: Bódis István r.zls. Körzeti megbízott

2.) Révfülöp nagyközség várossá nyilvánítása kezdeményezésének előkészítése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.) A Révfülöp és Térsége Napközi  Otthonos Óvoda felújítására érkezett  ajánlatok elbírálása.
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

4.) HFS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. területbérlés iránti kérelem.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

5.) Építéshatóság tájékoztatás iránti kérelem HÉSZ értelmezése tárgyában.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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6.) Út kialakítása iránti kérelem
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

7.) Révfülöp Általános Iskola támogatás iránti kérelme. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

8.) Balatonvilágos Község Önkormányzatának megkeresése a tulajdonában lévő Balatoni 
Hajózási Zrt. részvényeinek értékesítése tárgyában.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

9.) Balaton-átúszás együttműködési megállapodás megkötése. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Zárt ülés:
- Döntés a „Révfülöp Díszpolgára” cím, valamint a „Villa Filip Érdemrend” adományozásáról.

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.)Közrendvédelmi beszámoló.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  elmondja, egy hete közrendvédelmi fórumot tartottak a településen az
IKSZT épületében, ahol kapitány úr, az őrsparancsnok asszony és a körzeti megbízott is jelen volt és
egy sikeresnek mondható előadást tartottak. Az írásos anyagot megkapták a képviselők. Az adatokból
egyértelműen  látszik,  hogy  a  statisztikák  javulófélben  vannak.  Az  együttműködés  a  lakosság,  az
önkormányzat  és  a  rendőrség  között  egyre  hatékonyabb,  egyre  magasabb  szintet  érnek el.  Kéri  a
bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási,  Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Szegi  János Gazdasági,  Településfejlesztési és Turisztikai  Bizottság Elnöke:  a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.

Kondor  Géza  polgármester:  megkérdezi  kapitány  urat  kívánja-e  szóban  kiegészíteni  az
előterjesztést?
Rausz  István  r.  alezredes,  kapitányságvezető  Tapolca  Rendőrkapitányság:  köszönti  a
megjelenteket,  röviden  kiegészíti  a  beszámolót,  amelyet  Révfülöp  közbiztonságára  készítettek  el
kollégái. Minden évben be kell számolni a képviselő-testület előtt arra vonatkozóan, hogy mit tettek
annak érdekében, hogy a közbiztonság elfogadható legyen, milyen rendőri tevékenység folyt az adott
területen, illetve milyen eredmények voltak az elmúlt évben. Tapasztalták már több alkalommal, hogy
bárhol beszámoltak, az adatok bármit  is mondtak,  az nem világít  rá a valós közbiztonságra. Vagy
mondhatná úgy,  nem világ rá arra, hogy az emberek hogyan érzik magukat, milyen a lakosság un.
szubjektív biztonság érzete. A rendőrségnek globálisan az a célja, hogy függetlenül attól, hogy mennyi
jogsértés történik, értelemszerűen ezért mindent meg kell tenni, hogy megakadályozzák, függetlenül
attól mindent meg kell tenni, akár nem konkrét rendőri tevékenységeket is, vagy nem csak szakmai
rendőri tevékenységet, hogy a kialakított szakmai közbiztonsági helyzetet úgy tálalják, és úgy kerüljön
fenntartásra, hogy azzal a lakosság is elégedett legyen. Azt szerették volna elérni, és az a céljuk ez
után is, hogy azok az emberek, akik nem is jogsértés áldozatai, nem is kerültek rendőri intézkedés alá
vonásra, de azok is úgy érezzék, hogy igen a rendőrség a helyszínen van, jelen van, ha szükség van rá,
akkor elérhető és biztosítja számukra minden nap azt, hogy mindenki biztonságban legyen. Révfülöp
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nagyközség  vonatkozásában  egyértelmű  a  statisztikai  adatok  alapján  az,  hogy  a  jogsértő
cselekmények, különösen bűncselekmények 2012-től folyamatosan csökkennek. 2013 év elején még
elmondhatták  azt,  valószínű,  hogy  a  jogszabályváltozások  is  közrejátszhattak  abban,  hiszen  a
szabálysértési értékhatárt felemelték 50.000 Ft-ra, ugyanakkor most már biztosan állíthatja, hogy ettől
függetlenül az előző évekhez is így igazították, hogy igen jelentős csökkenésen esett át az itteni térség
bűnügyi  fertőzöttsége.  A jogsértések  száma  több mint  a  felével  csökkent.  Jelen  pillanatban  20-at
regisztráltak, aminek során eljárást folytattak. A következő táblázat a mellékletben tartalmazza azokat
a kiemelt bűncselekményeket, ami egyébként a lakosság biztonságérzetét befolyásolhatja, még egyszer
megismétli a statisztikai adatoktól függetlenül. Itt pedig még jelentősebb a visszaesés, hiszen a lopás,
betöréses lopás egyharmadára csökkent az elmúlt években. Büszkén mondhatná az a rendőrség, akinek
a területén ilyen eredményt fel tudnak mutatni, büszkék is rá, de még egyszer mondja statisztikai adat.
Az a cél mindenképpen és azért tartják a lakossági fórumot is, hogy kapjanak visszacsatolást annak
érdekében, hogy megtudták-e valósítani azokat a célokat. Ha nem kapnak visszajelzést, nem kap a
körzeti megbízott olyan közvetlen impulzust a lakosságtól, ami arra szolgál, vagy megerősíti, vagy
egyszerűen csak azt mondják ez az irány nem jó, mert ezt és ezt szeretnének, akkor valami mást kell
kitalálni. Félévente megtartják ezeket a fórumokat, hogy akiket érdekel akár a közbiztonság, akár a
rendőri  tevékenység  a  területen,  az  fáradjon  el  oda  és  problémáival  vagy  megelégedettségével
keressék  meg  őket.  Nyitott  az  út  a  levelek  terén  feléjük,  közzé  van  tévé  az  e-mail  címük,
telefonszámuk, minden hozzájuk fordulót tájékoztatnak, ill. orvosolják a problémát. A rendőrségnek
egy célja van ezzel, hogy éreztessék a lakossággal, ahogy a technikai és élő erős feltételek, amelyek
jelen  pillanatban  rendelkezésre  állnak  a  rendőrség  részéről,  azok  maximális  kihasználtsággal
működnek.  Ezzel  az  erővel  és  ezzel  az  eszközzel  úgy  kell  gazdálkodniuk,  hogy  mindenkinek  a
megelégedettségére  tegyék  a  dolgukat.  Ezért  szeretné  biztatni  a  tisztelt  lakosságot,  képviselő-
testületet,  polgármester  urat  és  mindenki  mást,  aki  ezt  a  beszámolót  hallgatja,  ha   meghirdetésre
kerülnek az ilyen fórumok legyenek szívesek elmenni hozzájuk. Bátran,  mindenki kritikai érzékkel
megáldott felszólalással forduljanak hozzájuk. Azt tartja fair dolognak, ha elmondják mi a probléma, a
rendőrség találja meg a megoldást mihamarabb. A 71-es út forgalmával  kapcsolatban megkeresték
őket  levélben,  erre  válaszoltak  is.  Megkeresték  őket  bizonyos  területeknek  a  közbiztonságával,
bizonyos személyeknek a viselkedésével kapcsolatban, akár az idegenforgalmi idény lebonyolításával
kapcsolatban.  Örömmel  vették  ezeket  a  megkereséseket  és  értelemszerűen  meg  is  válaszolták  és
tanultak azokból a kritikákból, amelyeket feléjük megfogalmaztak. Ugyanez vonatkozott a lakossági
fórumra is, meghallgatták milyen problémák vannak, a válaszokat megadták. Ha nem is azonnal de 1-
2 hónapon belül a megoldást is megtalálják mindenre. Röviden ennyit szeretett volna mondani arról,
hogy a rendőri tevékenység jelen pillanatban miért és hogyan zajlik. A körzeti megbízott folyamatosan
elérhető, a badacsonytomaji rendőrőrs tevékenységét továbbra is Horváth százados úr  koordinálja,
mint közrendvédelmi osztályvezető, azon belül van egy őrsparancsnok asszony. Ha esetleg nem érhető
el,  akkor a tapolcai  Rendőrkapitányság biztosítja a haladéktalan helyszínre küldhető járőröknek az
átirányítását. Ne aggódjanak amiatt, hogy valaki bajba kerül és nem lesz itt a rendőrkapitányságtól
bárki  a  lehető  legrövidebb  5-10  percen   belül.  Ezt  ígérheti  bárkinek.  Az  ígéretein  túl  szeretné
megköszönni a képviselő-testületnek, polgármester úrnak is, általában Révfülöp községnek is, hogy
erőfeszítéseiket megtették az elmúlt évben és ebben az évben is a közbiztonság érdekében. Örömmel
vették és hallották is, hogy önálló kezdeményezés útján a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, ill.
kiépítés érdekében anyagi és egyéb áldozatokat is hoztak. Tapasztalatai alapján állíthatja, hogy azok a
települések, ahol térfigyelő rendszer működik, ahol polgárőrség megfelelő finanszírozással, megfelelő
feltételekkel  működik,  az  sokszorosát  tudja  produkálni  a   jó  közbiztonság  terén,  mint  egy  olyan
település, ahol ezek hiányoznak. Ez a kezdeményezésük, ha rászánták az összeget, rászánták az időt,
munkát  és  minden  más  egyebet  és  elhatározták,  hogy ezt  a  két  területet,  tehát  térfigyelő  kamera
rendszert, ill. a polgárőrséget fejleszteni kívánják, abban az esetben célhoz érnek abban a tekintetben,
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hogy  az  önkormányzat  felvállalta  azt,  amit  egyébként  törvényben  is  kimondanak  a  közbiztonság
fenntartása, ill. megteremtése érdekébe, azt megfelelő, sőt jó szinten teljesítették. Elmondja továbbá,
hogy előttük  áll  az  idegenforgalmi  idény.  Tudják  és  érzik  tapasztalataikból,  hogy szükség  lesz  a
megerősített rendőri tevékenységre. Továbbra is azt szeretnék, ha nem idegen rendőrök közlekednének
és tartanák fenn a közbiztonságot a területen, de ugyanakkor mindenképpen számítaniuk kell  arra,
hogy  lesznek  olyan  rendőrök  a  területen,  akik  nem helyiek,  hanem a  készenléti  rendőrségnek  a
megerősítő  erői.  Ha  az  ő  tevékenységük  kapcsán,  bárkinek  bármilyen  problémája  van,  szintén
fordulhatnak  hozzájuk,  hiszen  ők  lesznek,  akik  irányítják  az  ő  szolgálatukat.  Igyekeznek  a
badacsonytomaji őrs területéről is átvezényelni, sőt a tapolcai kapitányság területéről is átvezényelni
ide.  Szeretnék,  ha  maga  az  idegenforgalmi  idény  csakúgy,  mint  az  elmúlt  évben  mindenféle
szélsőséges  megnyilvánulások  nélkül  nyugodtan,  kiegyensúlyozottan  zajlana.  Ez  a  település  és  a
rendőrség közös érdeke is. Az idegenforgalmi idénynél még szorosabb együttműködés szükséges az
itteni állandó lakosok és a rendőrség között. Nem tudnak megfelelő átcsoportosításokat végezni, ha
nem jeleznek időben,  ha azokat  a gócpontokat,  amelyek  kialakulhatnak,  nem adják a  tudtukra.  A
körzeti  megbízottnak  kötelessége  polgármester  úrral  hetente  legalább  egyszer  konzultálni  a
tekintetben,  van-e  valamilyen  lakosságot  érintő  probléma.  A  lakosságot  is  bíztatja  arra,  hogy  a
polgármester úrnak is  és a rendőrségnek is nyugodtan adják tovább e problémát. Ha ez működik, ez a
kétirányú, akár többirányú információ áramlás, állítja, hogy mindig lesz megfelelő intenzitású reagálás
arra,  amit  a  lakosság  feléjük  tolmácsol,  amit  problémaként  vagy  éppen  veszélyként  érzékel.
Megköszöni,  hogy segítették őket elvi és anyagi  áldozatok árán is így a kamerarendszerrel.  Bíztat
mindenkit, hogy a polgárőrséget továbbra is támogassák, hiszen ez lesz az alapja a polgári önvédelmi
rendszernek. A rendőrség mellett meg fogja tudni oldani azokat a problémákat, amelyek egyébként
nap,  mint  nap  kialakulhatnak.  Azt  is  megköszöni,  hogy  a  körzeti  megbízottnak  a  munkáját
megfelelően  értékelték  a  lakosság  részéről.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  fiatalember  megfelelő
közvetlenséggel,  helyismerettel  bír,  beilleszkedett  a  közösségbe.  Szeretné,  ha  ez  így  is  maradna.
Számukra most már csak annyi maradt hátra, hogy fenntartsák ezt az együttműködést és megköszönje
az eddigi munkát és kéri, hogy fogadják el a beszámolót, ami a közbiztonságra vonatkozik.
Kondor Géza polgármester: megköszöni kapitány úrnak a kiegészítést. Megkérdezi van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Szegi  János Gazdasági,  Településfejlesztési és Turisztikai  Bizottság elnöke: elmondja, igazából
kapitány  úr  már  majdnem  meg  is  válaszolta,  amit  szeretett  volna  kérdezni.  A  nyári  létszámmal
kapcsolatban  kérdezi,  hogy  mi  várható,  hány  fő  és  milyen  időtartamra?  Csökkenő  tendenciák
mutatkoznak a statisztikában, különösen a vagyon elleni bűncselekmények, ami 33 volt tavaly előtt,
tavaly  pedig  14.  Látszik,  hogy itt  van  a  rendőrség.  Ezt  a  kiépült  kamerarendszer  nagyban  fogja
segíteni. A lakossági fórumon nem tudott ott lenni, mi volt a legnagyobb érdeklődésre számot tartó
terület, amit feltettek kérdésként? Megköszöni Bódis úr segítségét a polgárőrség munkájában, minden
elismerést megérdemel a körzeti megbízott.
Rausz István r. alezredes, kapitányságvezető Tapolca Rendőrkapitányság:  válasz: a megerősítő
erők, egy készenléti rendőrségi egységet kapnak. Ez azt jelenti, hogy tizen létszámmal kell számolni,
az  Révfülöp  és  Szigliget  térségében  fog  mozogni.  De  ez  nem azt  jelenti,  hogy ennyi  rendőr  áll
rendelkezésre  naponta,  hanem különböző napszakokban attól  függően,  hogy milyen  a  terhelése  a
partnak,  vagy a  közútnak a  tapolcai  rendőrkapitányság  egyéb  közbiztonsági  látható  és  a  bűnügyi
állomány  nem látható  állományával  lesz  megerősítve.  Úgy gondolja,  naponta  azért  a  folyamatos
rendőri  jelenlét  minimum  2-4  fővel  biztosítható.  Ezt  ne  úgy  gondolják,  hogy  csak  és  kizárólag
egyenruhás  állományt  fognak  látni,  valószínűleg  lesznek  majd  láthatósági  mellényben  bűnügyi
állományt, vagy egyéb más állományt is, de az biztos, hogy ez a 2-4 fő azonnali reagáló járőr, vagy
bűnügyi  állomány itt  lesz  a helyszínen.  Az a  közlekedésbiztonsági  tevékenység,  ami  a  71-es  főút
általuk  felügyelt  szakaszán  lesz,  Révfülöp-Szigliget-  Balatonederics  térségében  fog  mozogni,
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megpróbálják kordában tartani ezt a terhelt útszakaszt. Ha ezt még hozzáteszik, lehet számolni 6 fővel
is.  A  strand,  a  móló,  ami  terheltebb  egy picit,  illetve  azok  a  nyaralók,  amelyek  általában  olyan
bűncselekményeknek a sértettjei, mint besurranásos lopás, trükkös lopás szintén sajnos felügyelniük
kell, úgyhogy valószínű, hogy a fenti területeken is rendőri tevékenység folyik. Ez ne rettentsen el
senkit. Nem azért van, hogy „zaklassák” a strandra igyekvőket, biciklizőket, motorosokat, egyéb, azért
van, hogy egyszerű rendőri jelenléttel biztosítsák azt, hogy a rossz szándékkal érkezők ne itt töltsék az
idejüket.  A  lakossági  fórumon  igazából  nagy  problémákat  nem  mondtak.  Az  biztos,  hogy
problémaként vetődött fel az, hogy mennyire elérhető az új tevékenységirányítási központon keresztül
a rendőrség. Azt tudni kell, hogy bevezették a tevékenységirányítási központot. Ennek az a lényege,
hogy egy megyében egy ilyen központ van, a rendőrkapitányságokon a hívásfogadó központ ezáltal az
ottani ügyelet  megszűnt.  Attól még van egy ember,  aki koordinálja a tevékenységet,  de a hívások
befutnak egy dunántúli fogadóközpontba, ahol több száz ember, másodpercek alatt veszik az adatokat
és továbbítják adott megyére,  ahova illetékességből szükséges, hogy továbbítsák. Ez azt jelenti,  ha
Révfülöpön történik valami Szombathelyen felveszik a telefont, kitöltenek egy adatlapot és közben
konferenciabeszélgetésben  bent  van  a  Veszprém  megyei  főügyelet.  A  főügyelet  látja  a  járőrök
tevékenységét, ha a hívás olyan, odairányítja a legközelebb álló rendőri egységet. Valamilyen szinten
még  most  forrja  ki  magát  ez  a  rendszer,  bátran  biztatott  mindenkit,  hogy  azért  a  tapolcai
rendőrkapitányság  közvetlen  száma  is  legyen  elérhető,  ha  valami  probléma  lenne,  eme  átmeneti
időszakban hívják őket ezen. Nem hiszi, hogy ebből probléma lenne, mert nem lehet, ennek működnie
kell  az  uniós  szabályok  szerint.  Szeretné,  ha  a  polgárőrség  működne,  a  segítséget  értelemszerűen
megadják. A legfőbb szövetségeseik a polgárőrök jelen pillanatban a közbiztonsággal kapcsolatban.
Június 1-től augusztus 31-ig tartó időszakot fogja át a megerősítő erők itt léte. Ha az ő intézkedésükkel
kapcsolatban valamilyen probléma van, szíveskedjenek őket hívni, jelezni a körzeti megbízottaknak,
azonnal intézkednek rá. 
Kondor Géza polgármester:  köszöni  a  választ.  Úgy gondolja  tevékenységüket  leginkább ezek  a
statisztikai adatok jellemezik, illetve a lakosságtól a hozzájuk jövő jelezések egyre inkább az apró
kellemetlenségek,  vadkempingezés,  horgászással  összefüggő  apróbb  rendbontásoknál  a  rendőrök
jelenléte, diszkrét fellépése nagyon sokat segít. Mindenkinek próbálnak megfelelni, az együttműködés
nagyon jó közöttük. 
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke:  elmondja, a civil szervezetük közgyűlésén felmerült az a
probléma, hogy változatlanul nagy és sok a vadkempingezés Révfülöpön a Balaton-parton. Probléma
az,  hogy az új  közigazgatási  törvény megvonta  azt  a jogkört  a településektől,  hogy szabálysértési
hatóságként  működjenek.  Ilyen  formában  itt  helyben  azokat,  akik  itt  közterületet  használnak
illetéktelenül, erre vonatkozóan Révfülöpnek van egy helyi rendelete, ami tiltja ezt a tevékenységet,
tulajdonképpen helyben nem tudják szankcionálni.  Az  állandó lakosok és üdülőtulajdonosok, arra
kérik a rendőrséget, hogy segítsenek nekik ebben a kérdésben. Arról van szó, hogy bizonyos egyének,
nem révfülöpiek,  életszerűen  tartózkodnak  a  Balaton-parton  huzamosabb  ideig.  Azon kívül,  hogy
zavarja őket ez, egy csomó költségébe kerül az önkormányzatnak, mert el kell takarítaniuk utánuk a
hulladékukat és mindezt az adófizetők pénzéből és Révfülöpön jószerivel nem hagynak egy huncut
garast sem. Ez nem egy horgászturizmus elleni fellépés, mert annak örülnének, ha itt egy kulturált,
fizetőképes horgászturizmus lenne Révfülöpön, mert akkor sok pénzt hagynának itt és nem okoznának
problémát.  Kéri,  amennyiben  idejük,  módjuk,  lehetőségük  van,  akkor  esetenként  menjenek  oda
ezekhez  a  társaságokhoz,  legalább  annyit  kérnek,  hogy  mondják  meg  nekik,  hogy  Révfülöp
önkormányzati rendelete tiltja ezt a tevékenységet,  mert közterületet használnak.  Ugyanezt szeretné
kérni a polgárőrségtől is,  hogy egyeztessenek a civil  szervezetek, illetve Révfülöp önkormányzata.
Kéri a polgárőrséget segítsen ebben a kérdésben legalább csökkenjen ez a tevékenység Révfülöpön.
Azért mondta el,mert  kötelezte a közgyűlés arra, hogy ezt a problémát továbbítsa. 
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Rausz István r. alezredes, kapitányságvezető Tapolca Rendőrkapitányság: válasz:  úgy gondolja
ennek semmi akadálya, hogy a rendőrség fellépjen ezzel a tevékenységgel szemben. Megnézik, hogy
milyen jogszabályok útján és milyen lehetőségeik vannak. A polgárőrséget inkább csak arra bíztatná,
hogy csak jelzést adjanak, ne álljanak le intézkedni ezekkel az emberekkel. Kéri ezeket a helyeket. A
kollégák meg fogják keresni, akik felvilágosítást tudnak adni, hogy hol folytatják ezt a tevékenységet,
aztán áttekintik a rendeletet és egyéb mást, amire lehetőségük van. Van itt még sok más szabálysértés,
amit  el  lehet  követni,  egy ilyen  tevékenység  során.  Ha  valóban közterületen  olyan  tevékenységet
folytatnak,  életvitelszerűen laknak,  és esetleg még szemetelnek is,  vagy olyan  építményeket,  vagy
bármit is felállítanak, ami nem a jogszabályoknak megfelelően történik, meg tudják tenni a megfelelő
lépéseket.  Biztos benne,  hogy egyéb  más  úton-módon meg fogják oldani  törvényesen,  hogy ilyen
probléma  ne  legyen  a  jövőben.  A  helyismerettel  rendelkezőket  a  körzeti  megbízott  megkeresi,
legalább  a  helyszíneket  mutassák  meg  nekik.  A  jogszabályi  hétteret  tisztázni  kell.  Megteszik  a
szükséges intézkedéseket.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke:  itt  tulajdonképpen a szankcionálással van probléma, a
kormányhivatalok hatáskörébe került a szankcionálás. Ha senki nem jelzi a kormányhivatal felé,  hogy
itt valamilyen szabálysértés történt, akkor nem történik semmi. Így nem továbbíthatnak semmit sem a
kormányhivatalok felé.
Rausz  István r.  alezredes,  kapitányságvezető  Tapolca  Rendőrkapitányság:  annyit  kér,  hogy a
megvalósítás  terén  szíveskedjenek nekik segíteni,  ennyi  a  kérés.  Ezekkel  az  emberekkel  senki  ne
álljon vitába, kerüljék ezt a lehetőséget, ezt majd a rendőrség megoldja. A kormányhivatallal vannak
olyan összeköttetésben, hogy meg tudják ezt a problémát oldani.
Kondor Géza polgármester: köszöni a pozitív hozzáállást és a kérdésekre adott részletes válaszokat.
Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a beszámolót kézfelemeléssel szavazzon.

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

80/2014. (V.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közrendvédelmi beszámolót
elfogadja.

(Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke elhagyja az üléstermet.)

2.)Révfülöp nagyközség várossá nyilvánítása kezdeményezésének előkészítése 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, ennek a napirendnek a tárgyalására az alábbiak miatt került
sor. Mint ismeretes a tavalyi évben kezdeményezték Révfülöp várossá nyilvánítását. Elkészíttették a
várossá nyilvánításhoz szükséges tanulmányt,  amelynek a beadási határideje január 31.  Tekintettel
arra,  hogy  az  új  képviselő-testületet  tavaly  februárban  választották  meg,  korábban  nem  tudták
benyújtani,  mint  május  30.  Az  Igazságügyi  Minisztérium Navracsics  Tibor  által  írt  levélében azt
közölte,  hogy a  határidő  túllépéstől  nem tudnak eltekinteni.  Választási  évben várossá  nyilvánítási
kérelmet nem lehet benyújtani, viszont 2015. január 31-e az új időpont, amikor az új testületnek erre
reális  esélye  van.  Azért,  hogy az  új  testület  ne  abban a  helyzetbe  legyen,  mint  ők  voltak  tavaly
áprilisban,  hogy  1-2  hét  alatt  kellett  összeállítani  a  tanulmányt  és  ezért  köszönet  a  Magyar
Urbanisztikai  Társaságnak,  aki  ezt  az  anyagot  színvonalasan  elkészítette,  ezért  a  testületnek  első
körben ki kell nyilvánítania azon szándékát, hogy kezdeményezni kívánja ismételten Révfülöp várossá
nyilvánítását.  Ezzel  párhuzamosan  pedig  a  tavalyi  megállapodásuk,  amelyben  a  szerződést
megkötötték a Magyar Urbanisztikai Társasággal van egy olyan pontja, hogy a szerződés   alapdíjának
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25%-áért évente aktualizálják. Változás történik demográfiában, gazdasági eredményekben, az utolsó
évek eredményeit  produkálni kell. Az infrastrukturális fejlődést összevetve a tavalyival, az önerőből
végrehajtott   fejlesztésekkel.  Ezt  kezdeményezni  kellene.  Nem  titkolt  cél,  hogy  igazából  a
közigazgatási önállóság eléréséhez az egyik hozzávezető út, természetesen nem a közös hivatalban
lévő kistelepülések rovására, hanem akár önállóan el kell, hogy érjék előbb-utóbb. Kéri a bizottságok
véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  egyhangúlag
támogatja.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

Kondor Géza polgármester: a határozati javaslat értelmében a testület ismételten kifejezi szándékát a
várossá nyilvánítási procedúra kezdeményezésének és megbízzák a Magyar Urbanisztikai Társaságot,
hogy aktualizálja az eredményeket és ez január hónapra legyen benyújtható állapotba. 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

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

81/2014. (V.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Révfülöp nagyközség várossá
válására irányuló szándékát fenntartja.  Elhatározza, hogy a várossá nyilvánítás iránti
kezdeményezés  előkészítését  megkezdi,  ennek  érdekében  a  nagyközség  fejlettségét,
térségi szerepét részletesen értékelő, valamint a városi önkormányzatok számára előírt
kötelezettségek ellátását bemutató dokumentum felülvizsgálatát kezdeményezi, és az erre
irányuló  szerződést  a  Magyar  Urbanisztikai  Tudásközpont  Nonprofit  Kft-vel  (1094
Budapest, Liliom u. 48.) 245 000 Ft + Áfa díjazásért megköti.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a kezdeményezés előkészítéséhez szükséges
intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére. 

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2014. június 30. 

3.)A Révfülöp és Térsége Napközi  Otthonos Óvoda felújítására érkezett  ajánlatok elbírálása.
(szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, évek óta küszködnek az óvoda eléggé lepusztult állapotának
korszerűsítésén. Sok pályázaton részvettek. A BM által kiírt hőszigetelési és energetikai pályázaton
immár  harmadik  alkalommal  sem értek el  eredményt.  Azon kívül  indultak  egyéb  pályázaton  is  a
„Várépítő” pályázaton, ahol különböző építőipari cégek termékeire lehetett pályázni, ott sem értek el
eredményt.  Ezeket prognosztizálva a képviselő-testület a költségvetésben egy összeget különített el
azért, hogy az óvodát ne ilyen állami döntésekhez időzítsék, hogy egyszer majd majdcsak nyernek,
hanem igenis  önerőből,  amilyen  fejlesztést  meg tudnak valósítani,  azt  tegyék  meg.  Árajánlatokat
kértek be a nyílászárók cseréjére és a hőszigetelésre, épület újrafestésére, dekoratív külsővel történő
megvalósítására. Három árajánlat érkezett. Felkéri Müller Mártont, hogy ismertesse az árajánlatokat.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, három árajánlat közül az első az Ujvári Építőipari Szolgáltató
Kft-é,br. 7.091.058 Ft,  a második árajánlatot a Csécs és Társa Kereskedelmi és Építőipari Bt nyújtotta
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be br. 8. 652.709 Ft, a harmadik árajánlatot Siffer Attila egyéni vállalkozó adta be br. 8.999.094 Ft
összegben. 
Kondor Géza polgármester: elmondja, az árazatlan árajánlatok előkészítésében és ahol a különböző
minőségi  követelményeket  megjelölték  résztvett   Papp  Zoltán  Tamás,  aki  ragaszkodott  bizonyos
színvonalas megoldásokhoz, tehát nem a legolcsóbb szín,  hanem meleg, óvodához illő tapolcai példát
honosítottak meg.  A hőszigetelő képességét  az  ajtóknak,  ablakoknak,  nikecel  burkolatnak,  nagyon
szigorúan  előírták.  Megbízták  Molnár  Tibor  műszaki  ellenőrt,  aki  az  IKSZT-nél  is  nagyon
lelkiismeretesen képviselte az önkormányzat érdekeit és a Müller Márton által elmondott árajánlatok
közül  ő  az  Ujvári  Miklós  által  tett  árajánlatot  tartotta  megfelelőnek  és  az  ár  szempontjából  a
legmegfelelőbbnek ítélte. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság az Ujvári Építőipari
Szolgáltató Kft ajánlatát támogatja egyhangúlag.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
megtárgyalta az árajánlatokat, melyet bizottsági ülésen megkaptak. Az Ujvári Építőipari Szolgáltató
Kft. árajánlata a legjobb árajánlat, tehát a 7.091.058. Ft. Ehhez tudni kell az Áfá-t még nem tudja
visszaigényelni,  erre  törekedni  kell,  hogy ezt  a  jövőben megoldják.  Ez  jelentős  összeg lenne.  Az
Ujvári Építőipari Szolgáltató Kft. árajánlatát támogatja a bizottság egyhangúlag.

Kondor Géza polgármester: megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele?
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  elmondja,  Papp
Zoltán  Tamás  úr  az  egyik  oldala  a  szakmaiságnak,  a  másik  oldalát  sem  szabad  elfelejteni,  a
pedagógusok véleményét is figyelembe vette Papp Zoltán Tamás úr. Egyeztetés volt, valószínű lesz is
még, mert a színekben még nincs végleges egyezség, ha jól tudja. Tehát az óvodai pedagógusoknak
van véleménye a színekről, úgy tudja nem ugyanaz, ami az építészeknek, erre szeretné, ha még egy
kört mennének ezzel kapcsolatban. Akár a fal színéről, akár a nyílászárók külső vagy belső színével
kapcsolatban.
Kondor Géza polgármester: elmondja, ezen az egyeztetésen Papp Zoltán Tamás úr és az óvónők is
résztvettek.  Véleményét  mindenkinek meghallgatják döntés előtt.  Az egyik  legdrágább színcsoport
került elbírálás alá, abban hogy ennek milyen árnyalata legyen, abban még van mozgásterük augusztus
1-ig.  Konszenzusra  van  lehetőség,  ha  vita  tárgyát  képezi  a  döntést  nekik  kell  meghozni,de  úgy
gondolja  szakmai  döntést  szakemberekkel  hozatnak  meg  a  továbbiakban  is,  és  a  hozzá  való
asszisztálásban hivatottak. Egyetért a felvetéssel.
Amennyiben nincs több észrevétel javasolja, hogy az Ujvári Miklós által adott legkedvezőbb ajánlatot
fogadják el és kössék meg a szerződést vele. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

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

82/2014. (V.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Napközi Otthonos
Óvoda felújításával kapcsolatban az Ujvári Építőipari Szolgáltató Kft. (8254.Kővágóörs
Vörösmarty  u.  25.)  ajánlatát  fogadja  el  az  ajánlatban  megjelölt  br.  7.091.058  Ft
összegben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
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Határidő: 2014. június 15. 

4.)HFS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. területbérlés iránti kérelem.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Kondor Géza polgármester: elmondja, a Halász utcában lévő butik alatti területről van szó. Felkéri
Müller Mártont, hogy ismertesse a kérelmet.
Müller  Márton  főtanácsos:  elmondja  a  divatáru,  ajándék  üzlethelyiség  alatti  terület  bérleti
szerződése  az  elmúlt  évben  lejárt  és  a  vállalkozó  kérte,  hogy  a  szerződést  lehessen  újra  kötni,
megújítani.  Az  elmúlt  évben  400.000  Ft  +  Áfa  összegért  bérelte  a  területet.  Ő  egy  hosszabb
időtartamra  szeretett  volna  bérleti  szerződést  kötni.  Mivel  a  térségben  az  ősz  folyamán  nagyobb
volumenű munkálatok folytatódnak, ezért az lenne a javaslat, hogy csak szeptember 30-ig kössék meg
a bérleti szerződést, lehetőség szerint ezen az összegen.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
megtárgyalta  az  előterjesztést.  A  bizottság  támogatja  a  szerződés  megújítását,  viszont  azzal  a
kiegészítéssel, ahogy a szomszédos üzletekkel és vállalkozásokkal is folytatják azt a bérleti szerződést,
hogy az inflációval növelt összeggel kell, hogy megkössék a bérletet. Ezzel a kiegészítéssel javasolják
a bérleti szerződés megkötését.

Kondor Géza polgármester: megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs kérdés
észrevétel, aki egyetért a gazdasági bizottság által előterjesztett javaslattal, amely szerint az inflációval
növelt bérleti díjjal kössék meg a szerződést, kézfelemeléssel szavazzon.

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

83/2014. (V.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Révfülöp
Halász utcában, az 1279/1. hrsz.-ú ingatlanon, a  HFS Kft. tulajdonában lévő Divatáru-
ajándék üzlethelyiség alatt lévő, 71,25 m2 nagyságú terület 440 000 Ft + 2013. évi infláció
+ Áfa bérleti díj ellenében 2014.  június 1. – 2014. szeptember 30.  időtartamra a HFS
Kft. részére bérbeadásra kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. május 31.

5.)Építéshatóság tájékoztatás iránti kérelem HÉSZ értelmezése tárgyában.
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.)
Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Mártont, hogy ismertesse az írásos napirendet.
Müller  Márton  főtanácsos:  elmondja,  a  tapolcai  építéshatóság  értelmezés  céljából  fordult  az
önkormányzathoz . A település helyi építési szabályzatában egy kertvárosias lakóövezet is található, ez
az Lke-2-kt  jelű övezet,  ahol  a  szabályozási  tervlapokon a  beépítési  mód  szabadon álló  beépítési
módra  utal,  viszont  a  HÉSZ  szöveges  részében  jellemzően  oldalhatáron  álló  beépítést  ír.  Tehát
ellentmondásra  derült  fény.  Kértek  értelmezést  ezzel  kapcsolatban  a  Z.É.  Műhelytől,  aki  a
településrendezési  tervnek  a  módosítását  végzi.  Úgy  foglaltak  állást,  hogy ebben  a  kérdésben  az
építési törvény ad támpontot, ahol arról ír, ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi
építési szabályzat vagy az nem szabályoz, akkor jellemzően az illeszkedést kell alkalmazni. Ezen a
területen jellemzően a  szabadon álló  beépítés  a jellemző,  javasolja  itt  a  szabadon álló  értelmezés
kerüljön megfogalmazásra.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.
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Bizottsági vélemény
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
egyhangúlag javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki az előterjesztés szerint elfogadja a határozati
javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon.

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

84/2014. (V.26.) Kt. határozat
a) Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  állapítja  meg,  hogy  a

Révfülöp  Lke2-kt  (kertvárosias  kis  telkes  lakóterület)  övezetben  az  építési  törvény
„illeszkedésre”  vonatkozó  szabálya  alapján  épületek  jellemzően  szabadon  állóan
helyezhetők el. 

b) A Helyi Építési Szabályzat jelenleg történő módosítása során, a szabályozási tervlap és a
HÉSZ  8. § (10) bekezdésében írtak közötti ellentmondás  megszűntetésre kerül.

c) A  Képviselő-testület  fenti  döntése  a  Tapolcai  Közös  Önkormányzati  Hivatal
Építéshatósági Irodája részére megküldésre kerül.

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: a, b) pontokra vonatkozóan folyamatos  c) pont esetében 2014. május 31.

6.)Út kialakítása iránti kérelem
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Mártont, hogy ismertesse az előterjesztést.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, a Révfülöp 1490 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa kérelemmel
fordult  az  önkormányzathoz.  Az  az  ingatlan  úttal  nincsen  ellátva  és  addig,  amíg  az  édesapja  élt
gyalogosan közelítették meg a területet. Miután meghalt az édesapja, őt és a tulajdonostársakat nem
engedik fel, nem tudja megközelíteni az ingatlant. Kétfajta megoldás lehetséges, az egyik az, ha az
ingatlan  megközelítéséhez  szükséges  utat  a  szomszédos  tulajdonokból  próbálja  meg  kialakítani
megvásárolná, vagy a másik megoldás, ha az önkormányzat kisajátítás útján, piaci áron venné meg a
szükséges területet. Az önkormányzatnak a környéken nincsen területe, amelyből ki tudná alakítani az
utat, az építési szabályzat sem jelöl útkialakítást.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
egyhangúlag nem támogatja az út kialakítását. 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki úgy foglal állást nem támogatja az út kialakítási
kérelmet, kézfelemeléssel szavazzon.

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

85/2014. (V.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp 1490. hrsz-ú ingatlan
megközelítését szolgáló út kialakítását nem támogatja.

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
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Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. június 30. 

7.)Révfülöp Általános Iskola támogatás iránti kérelme. (szóbeli előterjesztés)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  az  iskolaigazgató  úr  kérelemmel  fordult  a  képviselő-
testülethez, mely szerint az intézményfenntartó központtól tanulmányi versenyeken való részvételhez
a szerény 167.000 Ft-os éves keretüket kimerítették. Aminek az oka abban keresendő, hogy az iskola
tanulmányi eredményei jobbak annál, minthogy egy ilyen csekély összeg a tanulmányi versenyeken
résztvevő diákoknak  kielégítse az utazási és ezzel kapcsolatos költségeit. Igazgató úr kéréssel fordult
a testülethez, mely szerint az év hátralévő részében bonyolítandó versenyekre egy keretet szeretne
kérni  az  önkormányzattól,  melyben  a  tanárok  által  történő  iskolások  utaztatását,  illetve   az  ott
felmerülő versennyel kapcsolatos költségeket fedeznék. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag javasolja
200.000 Ft kerettámogatás biztosítását.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:   a  bizottság
egyhangúlag támogatja a 200.000 Ft-os kerettámogatás biztosítását.

Kondor  Géza  polgármester:  megkérdezi  van-e  kérdés,  észrevétel?  Amennyiben  nincs  kérdés,
észrevétel, aki egyetért a bizottságok által javasoltakkal, kézfelemeléssel szavazzon.

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

86/2014. (V.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola
részére tanulmányi és sportversenyeken történő részvétel  biztosításához 200.000 Ft-os
kerettámogatást biztosít.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  kerettámogatási  szerződés
megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. június 15.

8.)Balatonvilágos Község Önkormányzatának megkeresése a tulajdonában lévő Balatoni 
Hajózási Zrt. részvényeinek értékesítése tárgyában.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  a  balatonvilágosi  önkormányzat  részvényeit  kínálja  fel
eladásra. A döntés most arról szól, hogy kívánnak-e élni az elővásárlási jogukkal vagy nem kívánnak
élni vele. Minden önkormányzatnak, aki jelzi ilyen igényét 30 napon belül kötelessége nyilatkozni.
Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
egyhangulag azt javasolja, hogy ne éljenek az elővásárlási jogukkal.

Kondor Géza polgármester: megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  azzal,  hogy  lemondanak  az
elővásárlási jogukról, kézfelemeléssel szavazzon.

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

87/2014. (V.26.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  nyilatkozik,  hogy  a
Balatonvilágos  Község  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  Balatoni  Hajózási  Zrt.
részvényeire vételi ajánlattal,  elővásárlási jogával nem kíván  élni.

A képviselő testület felkéri a jegyzőt,  hogy a képviselő-testület  döntéséről  a határozat
kivonatot Balatonvilágos Község Önkormányzat részére küldje meg.

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2014. június 14.

9.)Balaton-átúszás együttműködési megállapodás megkötése. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester:  elmondja,  ezzel  kapcsolatban a mai  napon volt  a hivatalban Szántó
László úr a Balaton átúszó  Sport Klub elnöke és a következő kérelmet írta: „Alulírott Szántó László a
Balaton-átúszó Sport Klub képviseletében azzal a kéréssel fordulok a képviselő-testülethez, hogy a
korábbi hagyományoknak megfelelően a 2014 évi Balaton átúszás megrendezéséhez az önkormányzat
tulajdonában lévő a rendezvény lebonyolításához szükséges parti területeket a rendezvény idejére a
korábbi feltételek szerint biztosítani szíveskedjen”. Úgy gondolja, a Balaton-átúszósok is elég nehéz
helyzetben vannak, Révfülöpnek ez egy olyan sportesemény, amely gyakorlatilag Révfülöp nevéhez
kötődik. Úgy gondolja ezt az inflációs hozzáigazítást, ha megpróbálnák nem lenne egy rossz dolog.
Mindenképpen javasolja a kérelembe megjelölt összeget legalább az inflációval megnövelni, építsék
be a kérelembe és ezzel a feltétellel állapodjanak meg az együttműködési megállapodásban.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: mennyi volt a tavalyi
évi, vagy az előző évi díj?
Kondor Géza polgármester: az előző évi br. 1.200 e Ft volt, abban az esetben, ha első alkalommal
meg tudják rendezni, ha az első alkalommal nem, akkor az utána következők 1 millió forint, abban az
esetben, ha elmarad a Balaton-átúszás, természetesen a veszteség már elég nagy addigra, abban az
esetben nincsen bérleti díj igény. 
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: tavaly már volt téma,
hogy ezt felülvizsgálják az idén. Ugyanis évek óta téma ez, hogy ez az 1.200 e Ft Révfülöpnek a
Balaton-átúszással  kapcsolatos  költségét  éppen,  hogy  fedezi.  Minden  bevethető  embert  az
önkormányzatnál mozgósítani kell, az utánuk lévő takarítás is többe kerül, mint a fele. Határozottan
emlékszik rá, hogy a tavalyi évben úgy állapodtak meg, hogy a jövő évben ezt újra tárgyalják. Ez az
egy millió forint többek véleménye szerint is, nagyon kevés. Ha négyzetméterre számolják ki, ami
nem történt meg az elmúlt 30 évben, amit a Balaton-átúszás foglal el, szerinte eléggé karcsú ez az
összeg. Tavaly is az volt, hogy ne firtassák, az utolsó pillanatban jöttek és akkor csinálják-csinálják,
mert  elviszik  Révfülöpről.  Nem fogják  elvinni  Révfülöpről  az  átúszást,  a  kellemetlenségeivel  ne
számoljanak.
Kondor Géza polgármester: úgy gondolja, az utolsó hónapot tapossák, olyan döntést már részéről
nem merne hozni, ami kockázattal jár. Elkezdhették volna februárban a tárgyalásokat, megnézhették
volna ennek mennyi  a jövedelmezősége, nem tették meg,  egy hónap múlva gyakorlatilag Balaton-
átúszás,  előkészület  van.  Július  5.  itt  van  a  nyakukon.  Elnök  úrnak  van  egy  módosító  javaslata
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megpróbálhatják. Ha ezt négyzetméterre felmérnék, hogy mennyit vesznek igénybe, az egész Halász
utcát  nem számolhatják bele.  Járulékos bevétel  a parkolással  kapcsolatos  bevétel.  Balatonfüred az
öbölátúszásnál egy fillért nem fogad el. Kérelmükben a tavalyi összeget javasolták. Javasolja, hogy az
inflációval azért növeljék meg. Nem tudja egy évek óta működő kapcsolatot fel szabad-e rúgni, de a
testület döntse el. Megkérdezi elnök úrtól, hogy van-e számszerű javaslata?
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a Balaton-átúszás 30
éve itt  van,  ne számoljanak többet  a focipályányi  területet,  igaz,  hogy csak a felét  használják,  de
használják máshol is a mólót, amiért nem tudja, hogy a Bahart kér-e külön, vagy megállapodás van-e,
de az már az  ő dolguk. Egy focipályányi területet bőven használnak Balaton-átúszásra a szervezők, ha
nem is a Balaton-átúszók, akik átúsznak, hanem a szervezők. Letelepülnek, katonaság jön ide. Ha 200
Ft/m2-es áron számolnak akkor is 1.400 eFt-ot kellene fizetniük. Most kevesebb 200-at kérnek több
mint 30 éve. 30 év alatt nem 5% volt az infláció, amivel ez előző testületet nem szeretné degradálni,
semmit nem foglalkozott vele, hogy emeljék, még csak javaslat sem volt. Most két éve olyan kevés az
infláció, hogy 1.200 e Ft-nál lenne 10.000 Ft emelés, annak semmi értelmét nem látja. De nem az
utolsó pillanatban kellene sem nekik kezdeményezi, meg nekik sem. Tavaly is úgy álltak hozzá, hogy
majd  jövőre.  Tavaly  is  az  utolsó  pillanatban  jöttek,  ez  a  taktikájuk  nagyon  jól  csinálják,  és
kihasználják a testület gyengeségét. 1.400 e Ft az 200 Ft/m2 ár. Ez eléggé nevetséges összeg.
Kondor  Géza  polgármester:  a  négyzetméter  árakkal  nincsenek  egészen  tisztában.  Van  egy
négyzetméter ár, elnök úr javaslata 1.400 e Ft. Neki van az 1.200 e Ft + Áfá-s javaslata, az áfát tegyék
rá a tavalyi díjra illetve a későbbi alkalmaknál is az inflációval emeljék meg a díjat. 
Simon László képviselő: a tavalyi ár nettó vagy bruttó?
Kondor Géza polgármester: bruttó ár. A Balaton-átúszás napokkal előbb a szálláshelyeket megtölti,
vendéglátó ipari  forgalmat  generál,  ennek vannak járulékos bevétele is,  ami  valamilyen  szinten az
önkormányzatnál csapódik le. Úgy gondolja az átúszást az idén meg kellene tartani ezzel a mérsékelt
feltételekkel, a következőt időben elkezdeni azért, hogy ne kész helyzet elé állítsák a szervezőket. Ő az
inflációval növelné csak. 
Simon László képviselő:  polgármester úrral ért egyet. Semmi értelme emelni 1.400 e Ft-ra. Volna
értelme,  de úgy kellene lehozni,  ha meg is tartják az átúszást és tényleg 1.200 e Ft lesz az ára +
infláció követő,  azért  azt  koordinálni kellene hogy az önkormányzat  mekkora apparátussal fog ott
kilépni, mennyibe fog ez kerülni egy ilyen lefolyást le kellene vezetni pénzügyileg úgy gondolja. Így
mindjárt  van rálátás, hogy önkormányzati  szinten mennyi  lenne a kiadás. Rendben,  hogy van egy
bevétel,  ha  lesz  átúszás.  Javaslata,  hogy  ha  úgy  adódik,  ha  lesz  átúszás  koordinálják,  hogy
önkormányzati szinten milyen kiadások lesznek arra a napra. Nem is nézték meg az előző ciklusok
sem, nem is koordinálták ezt a dolgot. Így nagyobb rálátásuk lenne  erre a dologra, hogy itt úsznak át
Révfülöpnek adja az imázsát. Át kell majd anno gondolni.
Kondor Géza polgármester: ehhez kellett volna egy előkészítő munka. Nem 30 éve ennyi, nyilván
időközben  emelkedett.  Először  szakmailag  készíttessék  elő.  Most  ezeket  a  költségeket  próbálják
kigyűjtögetni.  Ebben bukni nem tudnak,  ők hogy felvonulnak már  milliók folynak ki  a kezükből.
Először  az  eddigi  feltételeknek  az  inflációval  emelt  feltételrendszerével  bocsátaná  a  kérelmet
szavazásra, aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

88/2014. (V.26.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  az  Aranyhíd
Balaton-átúszó  Sport  Klub  (Kaposvár  Csokonai  u.)  valamint  Révfülöp  Nagyközség
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Önkormányzata  között  a  2014  évi  Balaton-átúszás  rendezvénnyel  kapcsolatos
együttműködési megállapodás megkötéséhez az alábbiak szerint:

a.) A képviselő-testület bruttó 1.200.000 Ft + infláció összegben állapítja meg a fizetendő díj
mértékét abban az esetben, ha a rendezvény halasztás nélkül az eredetileg meghirdetett
időpontban kerül megtartásra.

b.) Abban az esetben, ha a rendezvény halasztott időpontban kerül megtartásra a fizetendő
díj mértéke bruttó 1.000.000 Ft.

c.) Amennyiben az időjárási körülmények miatt a Balaton-átúszás véglegesen elmarad, az
igénybevételi díjat nem kell megfizetni.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési  megállapodás
megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. június 15.

Bejelentések:
Szabó Sándor Pál képviselő:  elmondja,a bizottsági ülésen döntöttek egy olyan témakörben,  hogy
tervezné  az önkormányzat használtruha konténer elhelyezését a településen több önkormányzathoz
hasonlóan.  Egy  ilyen  megkeresést  kaptak,  mely  szerint  két  ilyen  konténer  elhelyezésére  lenne
lehetőség  a  szelektív  hulladékgyűjtő  szigetek  valamelyikén   használt  ruhaadományozással
kapcsolatban. Ezt pozitívan értékelve, támogatásról biztosították a vállalkozót. Ez a lakosság felé egy
tájékoztató észrevétel volt, hogy lesz egy ilyen konténer. Kérdése, hogy azok a beruházások, amelyek
most a Káli út - 71-es út kereszteződésénél folynak, Káli úti járda, ill. a Rózsakert - Császtai strand
összekötő út világosításával kapcsolatba hogyan állnak a munkálatok? Néhány mondatban szeretné, ha
polgármester úr erről tájékoztatást adna.
Kondor Géza polgármester:  elmondja, ez előző ülésen beszéltek arról, hogy a közös gyümölcsök
most kezdenek beérni. Az akadálymentes csomópont, egyben pici fogadótér a Central Tourist alatt, a
71-es sarkánál előreláthatólag egy héten belül elkészül.  Az út jobb oldalánál most  már  dekorációs
dolgok zajlanak, a napokban a mintát lerakják a színes kövekkel, illetve amint onnan a kőművesek
elhagyják a helyszínt, azonnal elkezdődik a növényekkel való dizájnolása annak a térnek, a zászlórúd
újra elhelyezésre kerül és egyebek. Amint ezt  a munkát elvégezték, a túloldalt sokkal egyszerűbb
munkafázis következik. Az evangélikus oktatási központnál a járdát, a zebra előtt, mindkét oldalt 4-5
méteres hosszúságban le kell süllyeszteni az átkelőhely síkjára. Ez egy héten belül el fog készülni. A
kandelábervilágításnak nagy felfordulással járó része a vezeték lefektetése és az oszloplábak kiásása
megtörtént.  Szerdára  valószínű a  Rózsakert  és  a  Halász  utca  részénél  az  oszlopoknak a    fogadó
konzolja, amire az oszlopok felcsavarozva lesznek, azok már betonba le lesznek fektetve, ez kb. 2-3
napig tartó munka. Ez a beton kb. 1 hétig kell, hogy kössön, amint megkötött két napon belül rákötik
az oszlopokat, ill. az elektromos rendszerre csatlakoztatják. Ez a projekt is kb. két hét múlva világítani
fog. A Káli úti járdával kapcsolatban elmondja, a térkövek szegélyei  le vannak rakva, rövidesen a
szegélyezés  megtörténik,  és  a  járda  is  június  5-10-e  körül  valószínűleg  avatásra  fog  kerülni.  A
kamerarendszer olyan szinten fent van már az oszlopon, a próba üzem a kamerák nagy részénél zajlik,
de tekintettel arra, hogy van még olyan kamera, amely olyan kandeláberre fog felkerülni, amit ez után
fognak felállítani, 1-2 apróbb munka még hátra van. Az ünnepélyes átadásra természetesen várják a
rendőrség képviselőit is. Ezekre büszkék, a megfelelő ünnepélyes átadást meg fogják ejteni. Köszöni a
tájékoztatási lehetőséget. 
Megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 17.15 órakor berekeszti. A Képviselő-testület zárt
ülésen folytatja munkáját, melyen a  „Révfülöp Díszpolgára” és „Villa Filip Érdemrend”-ről  hoznak
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döntést.  A választás rendszerét átdolgozták, egyszerűsítették, bízik benne, hogy 3 év után sikerül arra
érdemes embereknek  kitüntetést adományozni.

Kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
Polgármester jegyző
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