
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2015.  március  30-án  (hétfőn)
16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:             Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester,
Sümegi Gábor képviselő,
Eitner József képviselő,
Slemmer József János képviselő,
Szabó Sándor Pál képviselő. (5 fő)

Távolmaradását bejelentette:    Török Péter alpolgármester, Miklós Tamás képviselő.
A meghívottakból jelen van:    Dr.Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos.
Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke.

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a márciusi képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselő urakat. Köszönti a civil szervezetek részéről megjelent Zsitnyányi István urat a Révfülöpi
Fürdőegyesület  Elnökét.  Köszönti  a  képviselő-testület  nevében azokat,  akik  a  televízión  keresztül
követik nyomon a mai ülés eseményeit.
Török Péter alpolgármester úr jelezte, hogy külföldi elfoglaltsága miatt a mai ülésen nem tud részt
venni, illetve Miklós Tamás képviselő úr jelezte, hogy később fog érkezni.
Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő képviselő
és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjét. Javasolja, hogy a meghívóban 5. napirendi pontként
jelzett „Közterület-használati engedély iránti kérelmek elbírálása” c. napirendet utolsó napirendként
tárgyalják, tekintettel arra, hogy jegyző asszony jelezte, hogy egyedi kérelmek elbírálására csak zárt
ülésen tárgyalható. 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  napirendi  pontokkal  fenti
kiegészítéssel együtt, kézfelemeléssel szavazzon.

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.) Tájékoztató  a  tanácskozási  joggal  rendelkező  civil  szervezetek  településen  végzett
munkájáról.
Előterjesztő: civil egyesületek elnökei

2.) Gazdasági Program elfogadása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.) Önkormányzati ingatlanok állapotfelmérése.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

4.) Hasznosításra meghirdetett ingatlanokra beérkezett pályázatok elbírálása, 
Révfülöp Káli u. 4. szám alatti bérleményre bérleti szerződés kötése.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1



5.) Döntéshozatal az iskola további működtetéséről.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

6.) Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

7.) Egyesületek 2014. évi támogatásának elszámolása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

8.) Támogatás iránti kérelmek.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

9.) Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

     10.) Közterület-használat iránti kérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Zárt ülés:
1.) Közterület-használat iránti kérelmek elbírálása.

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Napirend előtt:

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

Kondor Géza polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, szóban kiegészíteni nem kívánja.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság március 26-
án tartott zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta.  Révfülöp Nagyközség Önkormányzata ösztöndíj
pályázatot  írt  ki  a  felsőoktatási  intézményben  tanuló  fiatalok  részére.  Az  ösztöndíj  pályázatra  4
pályázat érkezett. Mind a 4 pályázó jogosult volt a támogatásra. A pályázók részére a bizottság 15.000
Ft/ fő ösztöndíj támogatást ítélt oda a tanulmányi félévre. Rendkívüli települési támogatás iránt 5 fő
adott be kérelmet. 1 fő részére 15.000 Ft, 1 fő részére 5.000 Ft, 1 fő részére 50.000 Ft, 1 fő részére
30.000  Ft.  1  fő  2  kiskorú  gyermeke  részére   50.000  Ft  összegű  segélyt  állapított  meg  ,  melyet
természetben nyújt gyermekétkeztetés térítési díjának átvállalására. Önkormányzati segély iránt 2 fő
adott be kérelmet. 1 fő részére 20.000 Ft, 1 fő részére pedig 30.000 Ft támogatás került megállapításra.

Kondor Géza polgármester: megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele?

Szabó Sándor Pál  képviselő:  kérdése,  a  Halász  utcai  fakivágással  kapcsolatban abban maradtak,
hogy kérnek még két árajánlatot, hogyan áll ez a kérés?

Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  három árajánlat  érkezett.  Az  eredeti  árajánlathoz  képest
nagyságrendekkel  olcsóbb árajánlat érkezett.  Közben az egyik cég vásárolt  egy speciális tuskófúró
gépet,  ami  az eredeti  becsült  összeg negyedrészéből  kb.  130.000 Ft  + Áfa,  el  tudja ezt  a munkát
végezni.  Elképzelhető, hogy ezt a munkát  még húsvétig el is tudják végezni.  Azon kívül még két
ajánlatot kaptak, az egyik közel félmilliós összeg lett  volna, és egy másikat hasonló nagyságrendű
összeggel. Tehát úgy néz ki, hogy ez a munka 130.000 Ft +Áfa összegben elvégezhető lesz és meg fog
történni. 

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  lejárt  határidejű  határozatokról
szóló jelentést az elhangzott kiegészítésekkel együtt, kézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

22/2015. (III.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőt-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

1.)Tájékoztató  a  tanácskozási  joggal  rendelkező  civil  szervezetek  településen  végzett
munkájáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja  a  településen  működő  civil  szervezetek  zöme  leadta  a
beszámolóját.  A beszámoló alapján mindenki nagyon eredményes és a település érdekében végzett
tevékenységet folytatott. Elmondható, hogy a civil szervezetek együttműködése az önkormányzattal
nagyon  pozitív.  Különösen  köszönetét  fejezi  ki  a  Fürdőegyesületnek,  és  mindazoknak  az
egyesületeknek még, akik a Révfülöp várossá válási kezdeményezése benyújtási időszakában soron
kívül eljuttatták az önkormányzathoz a támogató nyilatkozatukat, amely remélik meg is hozza a várt
eredményt. Köszönet a segítségért. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  elmondja,  a  bizottság  együtt
tárgyalta  az  összes  civil  szervezet  által  benyújtott  tájékoztatót.  A  bizottság  3  igen  szavazattal
elfogadásra javasolja a beszámolókat.
Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság hasonló
módon tárgyalta a napirendet, és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolókat.

Kondor Géza polgármester: kinek van kérdése, észrevétele?
Szabó Sándor Pál képviselő: kérdése, hogy a RIVE-nek van-e beszámolási kötelezettsége a testület
felé, mert az anyagok között nem látta? 
Kondor Géza polgármester: válasz: két egyesülettől nem kapott beszámolót a RIVÉ-től, amelyre
csütörtökön  ígéretet  kaptak,  hogy  pótolják,  de  a  mai  napig  nem  érkezett  meg,  a  másik  pedig  a
Turisztikai  Egyesület,  ahol  most  változások  vannak  folyamatban,  pénteken  volt  összejövetelük,
amelynek az eredménye nem ismert, elképzelhető, hogy ezért nem küldték meg. Ezeket az elnök urak
pótolják, és ezekről tájékoztatja a képviselő-testületet.
Még egyszer  megköszöni  minden  civil  szervezetnek  és  kéri,  ha  bármiben tudja  az  önkormányzat
segíteni  a  munkájukat,  forduljanak  hozzájuk  bizalommal,  ahogyan  eddig  is  megtették.  Vannak
egyesületek,  akik  csak  adnak.  Szeretné,  ha  harmonikus  lenne  az  együttműködésük.  Szavazásra
bocsátja, aki elfogadja a beszámolókat, kézfelemeléssel szavazzon.

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

23/2015. (III.30.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadja  a  tanácskozási
joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett munkájáról szóló beszámolókat.

2.)Gazdasági Program elfogadása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: elmondja, minden ciklus elején el kell fogadni, legalább a ciklus idejére
átnyúló  gazdasági  programot.  Az előre  hozott  választásokon a képviselő-testület  az  előző 2010-es
gazdasági  programot  adaptálta  és  nyilván  2013 februárjában azt  a  programot  vitték  végig,  illetve
erősítették  meg  minél  több  pontját.  Most  ezt  a  programot  aktualizálták,  illetve  a  programnak
tulajdonképpen az alapja az a négyéves képviselő-testületi program, amire szövetkeztek és összeálltak.
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A Gazdasági Program nem írja felül a kötelező évenkénti költségvetést. A következő évi előrelépésnek
a lehetősége mindenképpen az eseményeknek és a pénzügyi helyzetnek az aktualizálása. Elsődleges
cél az intézmények és a fenntartható fejlődésnek a tartása. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság alaposan megtárgyalta
a  gazdasági  programot.  Ahogyan  polgármester  úr  elmondta,  ennek  a  programnak  a  gerincét  a
választási  program adja.  A bizottság 2 igen szavazattal,  1 nem szavazattal  elfogadásra javasolja a
gazdasági programot.
Sümegi  Gábor  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
megtárgyalta ezt a programot, azok a célok és programok vannak megfogalmazva, amelyek már a
választási programjukban is szerepeltek, és amelyek reálisan elérhetők és megvalósíthatók. Felmerült
nem konkrétan ennél a napirendi pontnál, egy másiknál, de úgy gondolja, inkább ehhez kapcsolódik, a
bizottsági tagok részéről, hogy az önkormányzat, ill. a testület nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy a
falu  központjában,  a  Halász  utcában  elkezdett  beruházásokat  és  fejlesztéseket  tovább  folytatják,
valamint reményüket és óhajukat fejezik ki, hogy ezekhez kapcsolódnak az ott működő vállalkozók is.
Ezzel kiegészíthetik-e ezt a programot? Úgy gondolta, mikor ez elhangzott inkább ehhez illene talán
jobban hozzátenni.  A lényegét  nem változtatja  meg  annak a  programnak,  amit  a  polgármester  úr
előterjesztett.  Ehhez hozzátehető-e?  A bizottság  3  igen szavazattal  javasolja  a  gazdasági  program
elfogadását.

Kondor Géza polgármester:  természetesen.  Ez  szerepel  a  programban,  idéz  a  gazdasági
programból:” A  körülbelül 40 M forintos beruházás keretében 2500 m2 díszburkolat kerül a
turisták által leginkább látogatott részen kiépítésre. A beruházásnak köszönhetően az arculat
teljesen megújul, fokozva a település vonzerejét, ezzel növelve az idelátogatók számát.
 A fejlesztés kisebb léptékben, de az 5 éves gazdasági ciklus hátralévő éveiben is folytatódik, cél a
Rózsakert  kavicsos sétányinak és a Halász utca – Sziget utca közti  szakasz sétáló utca jellegének
kialakítása, a burkolat és a közvilágítás megújításával”.

Kiegészítésül elmondja: A cél az volt, ami reálisan megvalósítható.  Az egyik nagyon fontos feladat a
Halász utcai arculatváltás, a másik pedig az, ahogyan leírták, a település beruházásai nem szabad,
hogy csak a Halász utcára koncentrálódjanak. Nagyon fontos, hogy a Káli úton elkezdett járdaépítés,
csapadékvíz-elvezetés a ciklus  végére mindenképpen megvalósuljon.  Ennek következő lépcsőfoka,
ami  valószínűleg ősszel  fog elkészülni,  a  kisboltig terjedő szakasz.  Az utána következő szakasz a
buszmegállóig terjedő, és a végső befejező szakasz a temetőig fog menni. Tulajdonképpen minden
évben egy-egy szakaszra van lehetőségük, aminek most már az ára jól behatárolható, miután tavaly
már  egy  szakaszt  elkészíttettek.  Az  IKSZT  és  a  buszmegálló  közötti  szakaszról  nagyjából
prognosztizálható,  hogy szinte  fillérre  a  beruházás  mekkora  költséggel  jár.  Ez az  a  lépték,  ami  a
település  különösebb  megterhelése  nélkül,  saját  bevételtől  finanszírozható  és  elvégezhető.  A
részletekre  nem térne  ki,  ugyanis  az  5  éves  programjukat,  illetve  a  költségvetésüket  nem  régen
fogadták  el.  Illetve  a  költségvetésnél  is  már  ennek a  programnak 2015 évre  kb.  30 %-át  meg  is
tervezték, és azon vannak, hogy a tervek ebben az ütemben elkészüljenek. Gazdasági tervükben már
több olyan  dolog szerepel,  amit  az előbb képviselő úr is  jelzett,  ez a Halász utcai  fakivágás,  ami
tulajdonképpen megtörtént. A következő két hétben reméli, hogy ami elő van írva fapótlás, a tavasszal
még el fog készülni. A Halász utcai tér felöltöztetése a szezonkezdetére még egy nagy csapatmunkát
igénylő dolog, hogy az konszenzuson alapuljon. Úgy gondolja, olyan reális terveket tűztek ki, ami a
pénzügyi munkatársak által összeállított számszaki adatok alapján úgy képzelhető el, hogy jut pénz az
ingatlanok felújítására, elsődlegesen az oktatási és az egészségügyi ingatlanokat tartanák szem előtt,
ami tulajdonképpen még ebben az évben aktuális lenne. Nem csak a Halász utcára koncentrálnak,
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párhuzamosan  önkormányzati  ingatlanok  felújítására,  és  a  Káli  úti  járda  továbbvitelének
mindenképpen elkötelezett hívei. Nem kerülhetik meg, hogy a kikötő előkészítésével foglalkoznak,
környezetvédelmi  hatóság  még  nem  végzett  a  véleményezéssel,  hogy  van-e  elvi  lehetőség  a
megvalósítására  még  nem tudják.  Amennyiben  van,  megfelelő  társadalmi  egyeztetés  után  tudnak
továbblépni, de ennek a forrásait természetesen nem a település bevételéből, hanem megfelelő európai
uniós projektforrásokból, ill. megfelelő gazdasági társak bevonásával tudják csak meglépni. Ezért ez,
mint gazdasági terv, kiadási oldalról nem szabad, hogy a település költségvetését jelentősen érintse. 

Szabó  Sándor  Pál  képviselő:  elmondja,  két  dologra  szeretné  felhívni  a  figyelmet,  az  egyik  a
demográfiai  része,  amit  látnak  a  táblázatból,  borzalmasan  csökken  a  település  létszáma.  Ezen  is
érdemes elgondolkodni. A másik pedig az, hogy az elmúlt évben nulla forint pályázati pénzt nyertek.
Minden lehetőséget meg kell ragadni. Nem csak az adófizetők pénzét akarják költeni, hanem igenis
szereznek és hoznak hozzá támogatást.

Kondor Géza polgármester:  kiegészítené azzal,  hogy a tavalyi  évben 10 millió  forint  pályázatot
nyertek a vízi bejárókkal kapcsolatban. Illetve voltak itt olyan projektek, amelyben képviselő úr is
aktívan  részt  vett  az  óvodával  kapcsolatos  Várépítés,  egyéb  programok.  Amelyre  a  pályázatok
benyújtásra kerültek, sajnos nem nyertek. Maximálisan egyetért, az lenne az ideális, ha nem csak saját
forrásaikat  költenék  a  fejlesztésekbe.  Az  elmúlt  időszakok  nagyon  nagy  tanulsága  az,  hogy  egy
önkormányzat  sokkal  jobban  jár,  ha  megfelelő  biztonsági  tartalék  felhalmozása  mellett,  minél
kevesebb  pénzt  tart  feleslegesen  bankszámlákon.  Nagyon  nagy  tanulság  részükről  az,  hogy  nem
szabad  semmiféle  kalandvágyaknak  sugallta  befektetési  lehetőségeknek  bedőlni.  Nagy  sok
önkormányzati társuk került most bajba azért, mert úgy gondolták a pénzt megforgatva, nyilván még
több  beruházást  tudnak  elvégezni.  Úgy  gondolja,  a  testület  összetétele  és  nyugalmat  sugárzó
hozzáállása garancia arra, hogy nem fogja ilyen fenyegetni őket. 

Kondor Géza polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátja, aki elfogadja a
Gazdasági Programot, kézfelemeléssel szavazzon.

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

24/2015. (III.30.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülte  az Önkormányzat  2015-2019
időszakra szóló Gazdasági Programját elfogadja.

3.)Önkormányzati ingatlanok állapotfelmérése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a képviselő urak részéről már több ülésen is felmerült, hogy
az önkormányzat  a tavasz folyamán az összes önkormányzati  ingatlannal kapcsolatban tartson egy
állapotfelmérést,  utána  dolgozzanak  ki  egy  intézkedési  tervet,  tudatosan  készüljenek  arra,  hogy
megfelelő  ütemterv  szerint,  az  összes  önkormányzati  ingatlant  egy  fontossági  sorrend  szerint
megfelelően felújítva olyan  állapotban tartsák,  hogy az a település büszkesége és ne szégyenfoltja
legyen.  Azt,  hogy  mekkora  fába  vágták  a  fejszéjüket,  az  előkészítés  alatt  derült,  ki.  Rengeteg
ingatlanuk  van,  beleértve  köztereket,  köztéri  szobrokat,  parkokat,  önkormányzati  kis  házikókat,
raktárakat, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, bérlemények, strandok. Müller Márton
főtanácsos  kollégával  több száz  képből  álló  katalogizált  dokumentációt  készítettek  el.   Képviselő
urakkal egy egész esetét betöltő, szinte képkockánkénti elemzéssel ezt átszűrték, és ott alakítottak ki
egy  álláspontot.  Megismerték  az  állapotokat,  vannak  köztük  siralmasak,  narancssárga  riasztások,
vannak  nagyon  siralmasak,  amik  tulajdonképpen  karbantartás  jellegűek,  testületi  döntést  nem
igényelnek. Azok, amik testületi döntést igényelnek, azokhoz most a következő hónapban beérkező
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árajánlatok és költségbecslések felállítása után, remélhetőleg az ez évi porciójukat áprilisban ki tudják
választani,  és  ezekhez  a  konkrét  árajánlatokat  és  a  kivitelezők kiválasztását  lehetőleg  már  május
hónapban meg tudják  nevezni. Cél az, hogy ez lehetőleg olyan jól sikerüljön, mint a képviselő-testület
múlt  nyári munkája, amikor az iskolai és az óvodai beruházásokat rossz idő ellenére is, de úgy el
tudták végezni, hogy tulajdonképpen egyik intézmény nyitását sem veszélyeztette. Bár az óvodánál az
egyhetes nyárvégi esőzés kicsit nehezítette a dolgot. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  valóban nagy előkészítés előzte
meg ezt az anyagot, hiszen 33 tétel került felsorolásra, ami tartalmazza azokat az ingatlanokat, ahol
szükségessé válik a felújítás.  Nyilván fontossági sorrendben, ahogyan polgármester úr elmondta,  a
bizottság ezzel egyetért, és 3 igen szavazattal elfogásra javasolja. 
Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság részese
volt ennek az előkészítő munkának, az anyag feldolgozásának, ennek értelmében 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel.
Szabó Sándor Pál képviselő: kiegészítése, Papp Zoltán Tamás bizottsági tag úr javasolta,  amikor
virtuálisan  bejárták  ezeket  az  önkormányzati  ingatlanokat,  nagy  hangsúlyt  kell  fektetni  az
önkormányzati eszközökre vagyontárgyakra. Nyomon lehessen követni, akár játszóterek, akár pedig
eszközeikben mikor történt felülvizsgálat, javítás, bármi, ha valami történik, valami változás áll be, azt
nyomon lehessen követni.
Kondor Géza polgármester: ezt nevezik vagyonkataszternek. Tulajdonképpen, amit most elvégeztek
közös munkát,  ez  egy kórlapot  fog jelenteni.  Mikor  valamit  elvégezték,  újra fogják dokumentálni
fotókkal,  és  újra  kezdődik  annak  az  ingatlannak  az  időszámítása.  Egyetért  képviselő  úr  ezen
közlésével, illetve tájékoztatásával.
Sümegi Gábor Gazdasági,  Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a szóban forgó
napirend  úgy  került  napirendre,  hogy  még  a  tavalyi  év  folyamán  Slemmer  József  képviselő  úr
javasolta,  hogy  nézzenek  körül,  hogy  milyen  tennivalók  lesznek  a  tavasz  folyamán  arra,  hogy
felkészüljenek a szezonra, felkészüljenek az évre és a kisebb-nagyobb hibákat kijavítsák, amelyeket
tapasztalnak. Erről egy nagyon komoly lista állt össze, komoly dolgok kerültek napirendre. Ő ezt egy
nagyon  fontos  dolognak tekinti,  meg  is  köszöni  a  kollégáknak illetve  a  hivatal  munkatársainak a
közreműködést, mert ebbe komoly munka lett befektetve. Azzal is tisztában vannak, hogy ez a munka
kezdete, most  következnek azok a dolgok,  amelyekről  már  beszéltek a múlt  alkalommal,  illetve a
bizottsági ülésen is. A költségvetésben benne lévő számok terhére végre lehet hajtani, és végre is kell
hajtani.  Vannak  nagyobb  léptékű  dolgok,  amelyek  szakértői  és  szakmai  felméréseket  igényelnek.
Ezután  lehet  tulajdonképpen  belőni  azokat  a  költségeket,  ezeket  hogyan  lehet  kijavítani,  milyen
határidővel,  belefér  az  idei  évbe,  vagy nem fér  bele  az  idei  évbe.  Az  egésznek az  ütemezése,  az
egésznek a kalkulációja ezután következik. Ez egy nagyon hasznos és azon jóval túlmutató dolog,
mint  a képviselő úr is  gondolta  annak idején.  Meg fogják oldani.  Megkeresik azokat  a pénzügyi,
anyagi  fedezeteket,  amelyekkel  ezeket  meg  tudják  oldani.  Természetesen  ütemezve,  mindig  a
biztonságot és a saját mértéküket, saját erejüket figyelembe véve. Megköszöni mindenkinek, aki ebben
részt  vett.  Nagy jelentőségű munka  volt,  amiket  ezután majd,  ha  ütemesen évente,  vagy legalább
kétévente  felülvizsgálnak,  akkor  ennyi  már  nem fog  összejönni  és  könnyebben  fogják  kezelni  a
dolgokat. 
Kondor  Géza  polgármester:  annyiban  szeretné  kiegészíteni,  Slemmer  József  mellett  az  előző
ciklusban  a kilátóhoz kapcsolódó problémák jelentkezése miatt tulajdonképpen alpolgármester úr volt
ennek  a  kezdeményezője.  Csak  abban  az  időszakban  nem  volt  lehetőségük,  hogy  nekilássanak.
Elkezdték  ezt  a  munkát,  mert  még  ezzel  sehol  sincsenek,  most  jön  a  munka  oroszlánrésze.  Egy
intézkedési tervet ki kell dolgozniuk, de az ez évieket nagyon hamar lehetőleg egy hónapon belül.
Szabó Sándor képviselő: kiegészítené, ami nem került be az anyagba, de beszéltek róla, de nagyon
fontos, az a közlekedéssel kapcsolatos. Számtalan olyan utca van Révfülöpön, amely felülvizsgálatot
igényelne,  nézzék  meg  akár  a  sebességkorlátozást,  akár  az  egyirányúsítást,  mert  rengeteg
balesetveszélyes hely van Révfülöpön. 
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Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  ezzel  a  beszámolóval  egyetért,  elfogadja
kézfelemeléssel szavazzon.

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

25/2015. (III.30.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  „Önkormányzati
ingatlanok állapotfelmérése” intézkedési tervet elfogadja.

4.)Hasznosításra meghirdetett ingatlanokra beérkezett pályázatok elbírálása, Révfülöp Káli u. 4.
szám alatti bérleményre bérleti szerződés kötése. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az előző testületi ülésen döntést hoztak arról, hogy a jelenleg
nem hasznosított önkormányzati üzlethelyiségeket pályázati úton meghirdetik. Ez két büfét jelentett a
Szigeti  strandon,  két  büfét  a  Császtai  strandon.  A kölcsönzős szerződése lejárt  mindkét  strandon.
Ezeket az üzlethelyiségeket,  ill. tevékenységeket  hirdették meg. A Káli u. 4 szám alatti bérlemény
szerződését az előző alkalommal csak áprilisig hosszabbították meg. Érkezett egy kérelem, melyben a
bérlő év végéig kéri a meghosszabbítást. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény
Sümegi  Gábor  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
megtárgyalta  a  napirendi  pontot.  A  hasznosítással  kapcsolatban  lefolyó  operatív  munkában  és
értékelési tevékenységben ő is részt vett.  A napirendi  pontban előterjesztett  üzletek hasznosítására
előterjesztett anyagot 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a bizottság. 

Kondor Géza polgármester:  felkéri  Müller  Márton főtanácsost,  hogy röviden adjon tájékoztatást
milyen pályázatok érkeztek be és melyek azok az üzlethelyiségek, amelyeket tudnak hasznosítani.

Müller Márton főtanácsos: elmondja, érvényesnek tekinthető az a pályázat, amelyet a Császtai és a
Szigeti strandra kölcsönzői tevékenységre nyújtottak be. A Császtai strandon 20 m2-es területre, ennek
a bérleti díja 350.000 Ft + Áfa éves bérleti díj, ez 2016-tól infláció követő. A Szigeti strandon üresen
állt egy 29 m2-es épület és az előtte lévő 20 m2-es kirakodó térrel. Erre is érvényes ajánlat érkezett be,
itt 350.000 Ft + Áfa éves bérleti díjat vállalt az ajánlattevő, itt is 2016-tól infláció követéssel. 

Kondor  Géza  polgármester:  megkérdezi  a  beérkezett  pályázatokkal  kapcsolatban  van-e  kérdés
észrevétel?  Tehát  akkor  tulajdonképpen  a  kölcsönzősöknél  van  egy  üzemeltető  váltás,  ennek  a
pályázatnak  az  érvényességét  kell  a  testületnek  megerősíteni  és  felhatalmazniuk  a  szerződés
megkötésére.  Kell  hozni  még  egy  döntést,  hogy  a  strandbüfékre  újabb  pályázatot  írjanak  ki  az
előzőekhez hasonló feltételekkel és a pályázatot az áprilisi testületi ülésen még el tudják bírálni. Az
ehhez kapcsolódó pályázat előkészítést a kollégák előkészítették, a paraméterekben változás nincs, a
különbség annyi,  hogy nyilván a pályázat benyújtásának határidejét és egyéb ilyen dolgokat kellett
aktualizálni.  A  vagyonrendelet  értemében  csak  3  évnél  rövidebb  időszakra  köthetnek  bérleti
szerződést,  ezért  kell  pályázatot  kiírni.  Aki strandbüfét  bérel,  főleg a Császtai  strandon,  ahol  még
épületgépészeti  munkákat  kell  elvégezni,  ott  ez  a  három  év  nyilvánvaló  dolog,  hogy  ezekkel  a
pénzügyi feltételekkel irreálisan kevés.

Első körben a  kölcsönzőre beadott  pályázatról  kellene döntést  hozni.  Aki  a kölcsönzős pályázatát
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

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

26/2015. (III.30.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete: 
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a) a  Révfülöp  Császtai  strandon lévő 20  m2  nagyságú terület,  továbbá  a  Szigeti
strandon  lévő  29  m2  nagyságú  épület,  előtte  20  m2  nagyságú  területtel  vízi
sportszer kölcsönzés céljára kiírt pályázati eljárását eredményesnek nyilvánítja.

b) a  Révfülöp  Császtai  strandon  lévő  20  m2  nagyságú  önkormányzati  tulajdonú
területet  bérbe  adja  2015.  június  1-jétől  5  éves  időtartamra,  vízi  sportszer
kölcsönzés céljára,  350.000 Ft + áfa/év bérleti  díj  -2016.  évtől  infláció követő-
összegért  Horváthné  Király  Annamária  (9600  Sárvár  Pohárszárogató  u.  27.)
részére.

c) a Révfülöp Szigeti strandon lévő 29 m2  nagyságú épületet a hozzá tartozó 20 m2

nagyságú  területtel  bérbe  adja  2015.  június  1-jétől  5  éves  időtartamra,  vízi
sportszer kölcsönzés céljából, 350.000 Ft + áfa/év bérleti díj -2016. évtől infláció
követő - összegért Horváthné Király Annamária (9600 Sárvár Pohárszárogató u.
27.) részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések  megkötésére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2015.május 30.

Kondor Géza polgármester:  a Szépség Szalonnal  kapcsolatban meddig kéri a bérlő a bérlemény
meghosszabbítását?

Müller  Márton  főtanácsos:  a  bérlő  2015.  május  1-től  2015.  december  31-ig  kérte  a  bérleti
jogviszonyt. Azokkal a feltételekkel, amelyek eddig is fennálltak 57 m2 nagyságú három helyiséget,
aminek a bérleti díja havi bruttó 23.750 Ft volt. Az utcafronton lévő virágboltnak a bérlete, 16 m2

nagyságú helyiségről van szó, bruttó 7.083 Ft/hó bérleti díjat fizetett eddig. 

Kondor Géza polgármester: december 31-ig történő bérbeadásról lenne szó, a hosszabbításra nincs
lehetőség.  Erről  a  napirendről  már  decemberben  tárgyaltak  abban  maradtak,  hogy  ezen  még
gondolkodnak. Helyi vállalkozóról van szó, december 31-ig kéri ezt a meghosszabbítást. Fogadják el
ezeket a feltételeket és szezon után esetleg lesz arra lehetőség, ha más feltételekben gondolkodnak, azt
megtegyék.   
Szavazásra bocsátja, aki a kérelmet támogatja, kézfelemeléssel szavazzon.

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

27/2015. (III.30.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Szepesváriné  Cziráki
Zsuzsanna egyéni vállalkozó kérelmére részére a Káli u. 4. szám alatti ingatlanban levő,
az a) és b) pontban meghatározott üzlethelyiségeket bérbe adja 2015. május 1-jétől 2015.
december 31-éig:

a) a Káli út 4. szám alatti önkormányzati épület déli részén található 57 m 2  nagyságú
három  helyiséget  pedikűr-manikűr,  szolárium  tevékenység  folytatása  céljából,  havi
bruttó 23.750 Ft/hó bérleti díj összegért.
b) a Káli út 4. szám alatti önkormányzati épület keleti részén található 16 m 2  nagyságú
helyiséget virág, ajándékbolt tevékenység folytatására, havi bruttó 7.083 Ft/hó bérleti díj
összegért.

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
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Határidő: 2015. április 30.

Kondor Géza polgármester: a strandbüfékkel kapcsolatban a pályázat kiírásáról kellene dönteni. A
Szigeti strandi három üres strandbüfé, illetve a Császtai standon lévő két üzlethelyiség kiírásáról az
előző pályázatban kiírt feltételekkel, aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

28/2015. (III.30.) Kt.határozat

Révfülöp Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az alábbi hasznosításra váró
önkormányzati  tulajdonú  helyiségek,  területek  versenytárgyalás  útján  történő
bérbeadására pályázatot ír ki, az előző testületi ülésen elfogadott „pályázati felhívásban”
foglaltak és „pályázati feltételek” szerint 6 év időtartamra. 

1.Császtai  strand  főépület  nyugati  részében  található  1  db.  (V-2  sorszámú)  54  m2

alapterületű üzlethelyiség.
2.Császtai  strand  főépület  nyugati  részében  található  1  db.  (V-1  sorszámú)  23  m2

alapterületű üzlethelyiség.
3.Szigeti  strand  főépület  keleti  részében  található  1  db.  (1-es  sorszámú)  25  m2

alapterületű üzlethelyiség.
4.Szigeti  strand  főépület  keleti  részében  található  1  db.  (2-es  sorszámú)  25  m2

alapterületű üzlethelyiség.
5.Szigeti  strand  főépület  nyugati  részében  található  1  db.  (4-es  sorszámú)  5  m 2

alapterületű üzlethelyiség.

A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert  a  pályázati  felhívások  közzétételére,
valamint arra, hogy amennyiben pályázat érkezik, azt döntésre terjessze elő a Képviselő-
testület soron következő ülésén.

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: azonnal

Kondor Géza polgármester: napirendet követően elmondja, a Császtai strandon nagy gondot jelent,
hogy félig elkészült strandbüfékkel várják a bérlőjelölteket. Fa szerkezetek, nyílászárók tönkrementek,
belül több százezer forintos gépészeti átalakítás várja a bérlőket. Volt érdeklődő, aki azt mondta, ha
bizonyos  technikai  feltételeket  biztosítanának,  akkor  ő  szívesen  pályázna  újra.  Ennek  a  hírnek  a
kiszivárgása  után  az  ottani  bérlő  jelezte,  neki  is  ugyanilyen  feltételekkel  adták  oda  a  másik
üzlethelyiséget.  Van  benne  logika.  Köszöni  a  támogatást,  akkor  egy  hatéves  időszakra  tudnak
szerződést kötni, amely valamilyen szinten a megtérülést is lehetővé teszi. Ha ez ismét eredménytelen
el kell gondolkodni, hogy a két üzlethelyiségre valamilyen megoldást kitaláljanak. 

5.)Döntéshozatal az iskola további működtetéséről.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  ismert  az,  hogy  2012  év  végétől  az  iskola  működtetése  kettős
körülmények között működik. Maga az oktatási rész, pedagógusok, szakszemélyzet a Klikk keretein
belül  zajlik,  és  az  önkormányzatoknak  lehetősége  volt  az  önkormányzati  működési  költségek,
karbantartás, fizikai dolgozók, takarítás, konyhai dolgozók költségeit átvállalni. Az iskola bizonyos
műszaki,  materiális  igényeinek  a  finanszírozását  bevállalni.  Ez  nem kis  teher,  éves  szinten  15-16
millió forint körüli költséget tett ki az eddigiek alapján. Tekintettel arra, hogy ennek ellenére Révfülöp
az iskolát kimondottan stratégiai fontosságúnak tekinti. 1193 fő a révfülöpi lakosok száma. Az iskolai
gyermeklétszám 117 fő. 2012-ben történt egy csökkenés, amikor 140 főről 100-ra csökkent, akkor egy
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olyan stratégiai hiba történt, amikor nyilvánvaló, hogy ki fogja az iskolát átvenni országos szinten,
nem  lett  volna  szabad  belemenni  a  környező  önkormányzatokkal  egy  alkuba,  hogy  ki,  mennyit
fizessen, mikor tudták azt, hogy szeptembertől senki nem fog már semmit fizetni. Akkor valószínű
ennek a  döntésnek a  következménye  lehetett  az,  hogy egy 30-40 főnyi  azonnali  gyermeklétszám
zuhanás  történt.  Nagyon  nagy  elismerés  az  iskola  tevékenységének,  valamilyen  szinten  az
önkormányzatnak is, hogy ez a létszám utána 20-al megemelkedett 117-nél tartanak. Az iskolabusz
üzemeltetésével mintegy 1-2 millió forintos költséggel gyermekeket hordanak a révfülöpi iskolába.
Ennek a támogatásnak egyik deklarációja, hogy a következő 5 évben, úgy gondolja, hogy a képviselő-
testület is ezt a kötelezettséget vállalni fogja. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság vita nélkül 3
igennel  támogatja  és  örülnek neki,  hogy 5 évre  ismét  biztonságba kerül  az  iskola  fenntartása.  Ez
mindenki által támogatandó dolog.
Sümegi  Gábor  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  elmondja,  a
bizottság 3 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.

Kondor Géza polgármester: a döntés időpontját július 15-ig kitolták, lehetőség van később dönteni
az ügyről, de mivel azt gondolja az álláspontjuk szilárd, semmi értelme, hogy ezt a döntést július 15-ig
elnapolják. Szeretné, ha tudnának dönteni.

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, az előbb
elviekben tárgyalt  ingatlanok állapotfelmérésről szóló anyagban az iskola második helyen szerepel.
Ezt azért szeretné elmondani, és megerősíteni azt, amiről a bizottság is döntött, hogy az önkormányzat
vállalja  az  iskola  működtetését  és  ebben  nem  kis  kaliberű,  bár  itt  az  egyes  ingatlanok  közötti
tennivalók között nem kerültek felsorolásra azok a tevékenységek és azok a feladatok, amelyek az
adott ingatlanhoz  kapcsolódnak. Az iskola mellett olyan döntéseik szólnak, amelyek komoly pénzügyi
vonzatot  jelentenek,  és  komoly  szándékot  jelentenek arra  vonatkozóan,  hogy az  iskolát  szeretnék
megtartani.  Olyan  dolog mellett  kötelezték  már  el  magukat,  amelyek  mind  azt  bizonyítják  és  azt
jelentik, hogy ehhez ragaszkodnak. Maximálisan amellett van, hogy az iskolát meg kell tartani.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy az iskola továbbra is az
önkormányzat által legyen működtetve, kézfelemeléssel szavazzon.

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

29/2015. (III.30.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Nkt.  74.§  (5)  bekezdése
alapján vállalja  az  önkormányzat  illetékességi  területén lévő,  saját  tulajdonában álló
valamennyi,  az  állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  köznevelési
intézmény feladatainak ellátását  szolgáló ingó és  ingatlan vagyon Nkt.  76.§-a szerinti
működtetését.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2015. március 31. 

6.)Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr.Szabó Tímea jegyző: elmondja, a gyermekvédelmi törvény módosult az olyan gyermekétkeztetés
vonatkozásában, ahol ezt a feladatot az önkormányzat intézmény közreműködése nélkül látja el oly
módon, hogy meg kell határozni önkormányzati rendeletben, hogy milyen módon történik a személyi
térítési  díjnak  a  meghatározása.  Ez  Révfülöpöt  az  általános  iskolába  járó  gyermekek  étkeztetése
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vonatkozásában érinti. Annyi szabályozás került az erről szóló önkormányzati rendeletbe, hogy mint
ahogy a gyakorlatban is működik, az élelmezésvezető állapítja meg a személyi térítési díjat, és ezzel a
megállapítással kifogása, ha lenne valakinek, akkor az a szociális bizottság hatásköre elbírálni.

Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  a  rendelet-módosítással,  egyetért
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
megalkotja az

5/2015. (IV.2.) önkormányzati rendeletet
„Az  önkormányzati  fenntartású  konyháról  biztosított  gyermekétkeztetés
igénybevételéről, intézményi térítési díjáról szóló 5/2013. (II.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról.”

7.)Egyesületek 2014. évi támogatásának elszámolása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  törvény  írja  elő,  hogy  azok  az  egyesületek,  akik
önkormányzati  támogatást  vesznek igénybe,  azoknak az elszámolási  kötelezettségüknek kell  eleget
tenni. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal,
elfogadásra javasolja az elszámolásról szóló beszámolót.
Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az elszámolásról szóló beszámolót.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  az  egyesületek  elszámolását  elfogadja,
kézfelemeléssel szavazzon.

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

30/2015. (III.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évben 
a Veszprém Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság Ajkai  Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, 
a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
a Révfülöpi Honismereti Egyesület részére nyújtott 
támogatás elszámolásáról szóló beszámolókat megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal
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8.)Támogatás iránti kérelmek.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  elmondja,  kérelmek  érkeztek a  2015 évi  támogatással  kapcsolatban
különböző civil szervezetektől. A bizottságok tárgyalták. Összefoglalásul elmondaná, mivel együttes
bizottsági  ülés  volt,  hogy  milyen  javaslatok  hangzottak  el.  Támogatási  kérelemmel  fordult  az
önkormányzathoz  a Kővágóörsi  Önkéntes Tűzoltó Egyesület.  Az elhangzott  javaslatok 100.000 Ft
támogatásról szóltak. A Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület részére szintén a tavaly is adott
100.000  Ft-os  támogatást  javasolták.  A  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  is
támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 40.000 Ft-os támogatási javaslat hangzott el, ami
a tavalyi összegnek szintén megfelel és a Magyar-Finn Baráti Társaság 200.000 Ft-os támogatást kért,
az idén érkeznek hozzájuk vendégségbe az ottani delegáció tagjai. Jövőre lesz 5 éves a testvérvárosi
kapcsolat is. Ezek a kérelmek érkeztek be. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal
mind a négy kérelmező előbbiekben elhangzott támogatásával egyetért.
Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a négy kérelmező részére az elhangzott támogatás biztosítását.

Kondor  Géza  polgármester:  a  sportegyesület  kérelméről  külön  döntenek,  mert  nem  ebben  a
csomagban volt benne?
Dr.Szabó Tímea jegyző: mindegyikről külön-külön kell határozatot hozni. Olyan szempontból ebben
a csomagban volt, hogy az előterjesztésnek a szabály része vonatkozik rá is, csak a kérelmük nem
érkezett meg anyagadásig.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: ha nincs kérdés, akkor az előbb elhangzottakon végigmennek és utána
sportegyesülettel kapcsolatban volt javaslat a bizottsági ülésen, azt majd később kifejtik. 
Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  Kővágóörsi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  részére  100.000  Ft
támogatás biztosításával kézfelemeléssel szavazzon.

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

31/2015. (III.30.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli
forrás  átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  21/2013.  (XI.  6.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Kővágóörsi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban:
Egyesület)  egyszeri      100.000 Ft-tal, azaz   Százezer  forinttal támogatja.  
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2015. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2016. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási  cél kormányzati  funkciója:  011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra. 

12



Utasítja a polgármestert,  hogy a megállapodás  megkötését  követően intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2015. április 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát

követő testületi ülésen.

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  a  Gázló  Környezet  és  Természetvédő
Egyesület 100.000 Ft-os támogatásával egyetért kézfelemeléssel szavazzon.

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

32/2015. (III.30.) Kt.  határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli
forrás  átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  21/2013.  (XI.  6.)
önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:  Ör.)  alapján  elhatározza,  hogy  a  Gázló
Környezet- és Természetvédő Egyesületet (Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.)
(továbbiakban: Egyesület)  egyszeri     100.000 Ft-tal, azaz  Százezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2015. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2016. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási  cél kormányzati  funkciója:  011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra. 
Utasítja a polgármestert,  hogy a megállapodás  megkötését  követően intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2015. április 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát

követő testületi ülésen.
-

Kondor Géza polgármester: aki egyetért a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai
Kirendeltség 40.000 Ft-os támogatásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
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33/2015. (III.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, (Székhely: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.)
egyszeri 40.000 .Ft-tal, azaz  Negyvenezer forinttal támogatja.  
A  támogatás  kifizetése  egy  összegben  utalással  történik  a  Veszprém  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság bankszámlája javára. 
A  támogatás  célja:  Katasztrófavédelmi  megbízott,  Tapolca  alaptevékenysége
feladatainak ellátása
A felhasználás határideje: 2015. december 31.
A  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a támogatásról 2016. január 31.-ig
köteles elszámolni.
A támogatási  cél  kormányzati  funkciója:   011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  fenti  támogatásról  a  Képviselő-testület  döntésének  megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Igazgatósággal. 
Utasítja a polgármestert,  hogy a megállapodás  megkötését  követően intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2015. április 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát

követő testületi ülésen.

Kondor  Géza  polgármester:  aki  egyetért  a  Magyar-Finn  Baráti  Társaság  részére  200.000  Ft
támogatás biztosításáról, kézfelemeléssel szavazzon.

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

34/2015. (III.30.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  21/2013.  (XI.  6.)  önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy Magyar-Finn Baráti Társaságot
(továbbiakban: Társaság )  egyszeri 200.000 Ft-tal, azaz  Kétszázezer forinttal támogatja.  
A támogatás kifizetése egy összegben utalással  történik a Magyar-Finn Baráti  Társaság
számlájára. Számlaszám: Kinizsi Bank 7320015811281513 
A támogatás célja: A 2015. évi testvértelepülési (Sodankylä) delegáció révfülöpi látogatása
lebonyolításának támogatása.
A felhasználás határideje: 2015. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2016. január 31.-ig köteles elszámolni.
A  támogatási  cél  kormányzati  funkciója:   011130  Önkormányzatok  és  önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
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Utasítja  a polgármestert,  hogy fenti  támogatásról  a  Képviselő-testület  döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  megállapodás  megkötését  követően  intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon
be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2015. április 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást,  illetve elmaradása esetén az arra biztosított  határidő lejártát

követő testületi ülésen.

Kondor Géza polgármester: a sportegyesület kérelmével  kapcsolatban elmondja, a sportegyesület
részére  a  költségvetésben  1,7  millió  forint  került  betervezésre  támogatásként.  Ők  ebből  1  millió
forintos részösszeg folyósítását kérték. Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek közül a sportegyesület
gazdálkodik a legnagyobb összeggel, a képviselő-testületben joggal merül fel az az igény, hogy kicsit
szeretné megérteni a működésüket, milyen költség nemek szerepelnek. Merült fel egyéb igény is a
sportöltözőnél,  ami szintén többmilliós költség. Úgy gondolták, egy kicsit összehangolják ezeket a
tevékenységeket.  A bizottsági ülésen elhangzott az, hogy jelenleg egy 500.000 Ft-os  részösszeget
szavazzanak meg és a következő testületi ülésig lehetőleg, végezzék el az első konzultációt, átnézik a
tavalyi számlákat, felvennék a kapcsolatot az elnök úrral, hogy milyen támogatásra van szükségük,
esetleg  milyen  természetbeni  dolgot  tudnának  az  egyesület  részére  rendelkezésükre  bocsátani.
Elhangzott az a javaslat is, alpolgármester úr részéről, amellyel egyetértettek, hogy az önkormányzat
és  az  egyesület  között  meglévő  együttműködési  megállapodást  aktualizálják.  Tehát  az  a  javaslat
hangzott el, hogy most 500.000 Ft-ot folyósítsanak, és megnézve a költségeket el tudják dönteni, mi
az, amit támogatni akarnak, mi az, amit még nagyobb összeggel akarnak támogatni, ha lesz olyan, ill.
bizonyos ingatlan-, és eszközhasználati dolgokra pedig a megállapodás frissítésével és aktualizálásával
hoznának döntést. Megkérdezi elnök urat, van-e még kiegészítése, ami elhangzott a bizottsági ülésen.
Slemmer József János képviselő: annyit szeretne hozzátenni, hogy nem megvonásokat szeretnének
eszközölni,  nagy örömükre  szolgál,  hogy a  sportegyesületben  a  labdarugó szakosztálynál  jelentős
átalakulások mentek végbe. Más településekről ideérkező játékosok helyett egyre több helyi játékos
játszik a csapatban, szép eredményeket érnek el, csak a törvényesség, átláthatóság, a támadhatatlanság
érdekében szeretnék ezt a konzultációt megejteni egymás védelme érdekében. 
Kondor Géza polgármester: ez fel sem merül senkiben, hogy itt valami civil kezdeményezésnek a
visszafejlesztésében gondolkodnának. Át kell gondolni azt is, hogy több szakosztály van az egyesület
keretében, hogy ezek ebben a formában hogyan különíthetők el,  esetleg támogatási források, vagy
hogyan szeretnék ellátni, mert a tavalyi évben külön döntést kellett hozni ahhoz, hogy az egyesületnek
az az ága is megkapja a nekik járó támogatást,  hogy ne a szülőknek a kedve menjen el bizonyos
dolgok  előfinanszírozásától.  Ebbe  tiszta  állapotot  szeretne  hozni,  és  akkor  utána  tiszta  szívvel
folyósítják a támogatás eddig megszokott mértékét is. 
Szabó Sándor Pál képviselő: régebben szerepelt a tömeg és szabadidő sport is az egyesületen belül.
Vannak olyan sportolni vágyó emberek, akik ezt szeretnék igénybe venni, azoknak is annak idején el
volt különítve egy kis pénz, ha erre odafigyelnének.
Kondor Géza polgármester: a sportegyesület vezetőségének kellene eljuttatni ezt az igényüket. Civil
egyesület  munkájában,  működésébe az önkormányzat  beleszólni  nem igazán tud.  Tanácsot  tudnak
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adni, illetve elvárást megfogalmazhatnak, főleg, hogy ilyen jelentős összeggel finanszírozzák. Tudni
kell, hogy a szuverenitását minden egyesületnek tiszteletbe kell tartaniuk.
Szabó  Sándor  Pál  képviselő:  egy  pici  szelet  azért  jusson  akár  a  tömegsportnak,  akár  más
szakosztálynak is.
Kondor Géza polgármester: arra gondol képviselő úr, amikor a keretösszeget megállapítják, akkor
majd egy összeget arra szánnak és célzottan kapja az a szakosztály.
Szavazásra  bocsátja,  aki  az  500.000  Ft-os  részösszeg  folyósításával  egyetért  és  az  április  végére
megtörtént  átvilágítás,  egyeztetés   után  hozzák  meg  a  döntést  a  fennmaradt  rész  összegről,
kézfelemeléssel szavazzon.

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

35/2015. (III.30.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli
forrás  átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  21/2013.  (XI.  6.)
önkormányzati  rendelete (a továbbiakban: Ör.)  alapján elhatározza,  hogy a Révfülöp
Nagyközség Sportegyesületet (Székhely: 8253 Révfülöp, Iskola utca 2.) (továbbiakban:
Egyesület)  egyszeri   500.000 Ft-tal, azaz  Ötszázezer forinttal támogatja.  
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2015. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2016. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója:  011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra. 
Utasítja a polgármestert,  hogy a megállapodás  megkötését  követően intézkedjen  fenti  összeg
kifizetéséről.
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2015. április 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás:  az  elszámolást,  illetve  elmaradása  esetén  az  arra  biztosított  határidő  lejártát

követő testületi ülésen

9.)Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  április  12-én  elhunyt  Lasztovicza  Jenő  országgyűlési
képviselő halálesete miatt időközi választások lesznek a megszokott formában az IKSZT épületében.
A Helyi Választási Bizottság póttagja lemondott, ezért új tagot kell választani.
Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja, Gelencsér  Zoltánné  póttag  mondott  le,  és  helyére  javasolja
Molnár Lászlónét.
Kondor Géza polgármester: megtiszteltetés, aki ebben a feladatban részt vesz, nagyon sok munkájuk
volt  az elmúlt  két  évben,  akik ebben részt  vesznek.  Egész napos idegölő,  nagy felelősséggel  járó
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feladat. Az, aki ezt a munkát elvállalja, sok sikert kíván, és azt kívánja, minél kevesebbszer legyen
szükség a munkájukra. A hivatal dolgozói az érintett személlyel  az egyeztetést lefolytatták. Ha ezt
elfogadják, a polgármester előtt esküt kell tennie, és utána tud a munkában részt venni.

Kérdés,észrevétel nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a jelölt személyével, kézfelemeléssel szavazzon.

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

36/2015. (III.30.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottságba az alábbi póttagot választja: 
Molnár Lászlóné (8253 Révfülöp, Füredi út 22.) - póttag 
A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  érintettet  a  döntésről
értesítse. 
Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző 
Határidő: azonnal

10.)Közterület-használat iránti kérelmek elbírálása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a februári ülésen egy nagyon nagy előkészítő munka és nagy
fejtőrést okozó előkészület után módosították a közterület-használati rendeletet. Az előző rendeletet
életre szabták. Átalánydíjas rendeletet alkottak, ahol tulajdonképpen a vállalkozók 4 hónapi főszezoni
díj  fejében,  egész  éves  használatra  jogosultak.  Ezáltal  arra  tudják  őket  ösztönözni,  hogy  kicsit
megnyújtsák a szezont, ill. ne arra legyenek rákényszerítve, hogy minél előbb zárjanak be, és nyilván
nem várják el tőlük, hogy a téli időszakra azokat a bútorokat, amik nélkül egy felvonulási terület lenne
Révfülöp központja,  el  kellene, hogy vigyék.  Ennek a rendeletmódosításnak része volt  az,  hogy a
Halász utcában található vendéglátó-ipari előkerteket, amiket 30 napnál hosszabb időszakra kérnek,
ill.az ottani   nem önkormányzati  tulajdonú épületek alatti  területek bérleti  díjával  kapcsolatban az
érintettek kérvényt kell, hogy beadjanak, és egy térképvázlatot kaptak még, amelyen be kellett jelölni,
hogy melyik területeket kívánják használni. Ennek a rendeletnek része volt, hogy a képviselő-testület
és  bizottsági  tagok  egy  személyes  bejáráson,  a  vállalkozókkal  egyeztetve,  aktualizálják  a  kért
területeket, és ott konszenzus alakuljon ki lehetőleg arról, hogy a kért területeket, tudják adni, akarják
adni,  vagy  nem.  Ott  tulajdonképpen  egy  bizottsági  ülés  szinten,  együttesen  felmérték  az
alapterületeket, festékkel megjelölték a használandó területet. A vállalkozókkal tudatosították, hogy a
jelenlegi rendelet értelmében nagyon szigorúan szankcionálják az engedélyezett időn túli használatot,
illetve  négyzetméterenkénti  használati  díj  büntetés  10.000  Ft/m2/nap,  és  ennek  érvényt  fognak
szerezni. Lesz, akinek ez tulajdonképpen munkaköri kötelessége lesz, hogy naponta jelenti, hogy azt a
határt,  amit  megjelöltek,  felfestettek,  valaki  túllépte  vagy nem.  Nagyon  szeretné,  ha  ez  szóba  se
kerülne, vagy ha igen a figyelmeztetéssel ezt megállítanák. Egy rendelet annyit ér, amennyit be lehet
tartatni  belőle.  Úgy  gondolja,  ez  most  egy  nagyon  nagy  feladat  volt,  hálás  köszönet  minden
képviselőtársának, bizottsági tagnak, aki ebben a munkában részt vett. Köszöni a vállalkozóknak, akik
belátták, hogy igaz, hogy most pillanatnyilag terhüket növeli,  anélküli, hogy a tarifát növelnék, de
egyszerűen csak egyértelműbbé teszik, feketén-fehére megkülönböztetik. Ígéretet tettek arra, hogy az
idén befolyó  többletbevételt  az ottani önkormányzati  területekbe fogják visszafordítani.  Ezzel  még
remélhetőleg ősszel  elkezdve  az  egységes  arculat  megvalósításának a  lehetőségét,  aminek  az  első
része lesz valószínűleg a Nádas borozó tetőszerkezetének a cseréje, melyen jelenleg most hatósági
szakemberek  dolgoznak.  Az  előtetőt  hozzá  dizájnolják,  esztétikus  burkolattal  látják  el.  Ennek  a
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napirendnek a lényege az, hogy az ottani területigényeket a testület megvizsgálta, a bizottságok erről
hosszasan tanakodtak. Egy olyan döntés van, ahol egy vállalkozónál egy bizonyos területre döntést
kell hozni. 
Dr.Szabó Tímea jegyző: elmondja, ez önkormányzati hatósági ügynek minősül és azt zárt ülésen kell
tárgyalni.   
Kondor Géza polgármester:  zárt ülésen hozzák meg tehát ezeket  a határozatokat.  Megköszöni  a
képviselőknek az ebben a hónapban végzett különösen nagy megterhelést igénylő közreműködését,
köszöni az érintett vállalkozóknak is, hogy ebbe a munkába segítettek nekik, és toleránsan kifejezték
szándékukat, a kontrasztoknak eltüntetésén fognak dolgozni.

Bejelentések

Szabó Sándor Pál képviselő: kérdése, jegyző asszony felé, hogyan áll a tűzgyújtás kérdése, mert az
embereket megosztja ez a dolog. 

Dr.Szabó  Tímea  jegyző:  Nem  véletlenül  oszlik  meg  az  ezzel  kapcsolatos  tudás.  Az  Országos
Tűzvédelmi Szabályzat megjelenésével gyakorlatilag mindenhol ezt lehetett hallani, és valóban ez van
benne,  hogy  egyrészt  külterületen  a  tűzvédelmi  hatóság  felé  szükséges  ezt  bejelenteni,  ennek
elmulasztása  bírságolással  jár,  és  ellenőrzik  is  ezt.  Ezt  semmiképpen  sem  célszerű  kikerülni.  A
problémásabb  része  ennek  a  belterületen  való  tűzgyújtás,  ugyanis  a  tűzvédelmi  szabályzat  úgy
rendelkezik, hogy belterületen nem lehet égetni, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Az
önkormányzat  rendelete  jogszabálynak  minősül.  Tehát  általában úgy lehet  erről  hallani,  ahol  van
önkormányzati  rendelet,  ami  ezt  megengedi,  ott  lehet  égetni  belterületen,  ugyanakkor  van  egy
környezetvédelmi törvény, amiből ered az összes például az égetési kérdés, ami meg úgy rendelkezik,
hogy önkormányzati rendelet a központi szabályozásban foglaltaknál csak szigorúbb követelményeket
állapíthat meg.  Úgyhogy nem véletlenül  semmilyen tájékoztatót  írásban erről még nem adtak ki a
hivatal részéről, tekintettel arra, hogy először is állásfoglalást kértek a Kormányhivataltól, hogy akkor
van-e  arra  lehetőség  a  továbbiakban,  vagy  helyi  önkormányzati  rendeletben  szabályozzák  ezt  a
kérdést. Ezt pótolni fogják, amint megkapják az állásfoglalást.

Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  ezzel  kapcsolatban  a  Révfülöpi  Képekben  közzétették,
nagyjából  azt,  amit  jegyző  asszony elmondott.  Az  országos  álláspont  az,  hogy az  önkormányzati
rendeleteket javasolják figyelembe venni, de emellett ott van, hogy az országos rendelet nagyobb, mint
az önkormányzati. Van egy ködösítés ebben a témában. Az önkormányzat semmiféle szankciót nem
fog  május  15-ig  a  tüzelőkkel  kapcsolatban  alkalmazni.  Nekik  azt  a  tájékoztatást  adták,  hogy  az
önkormányzati  rendeleteket  veszik  figyelembe.  De  maradjanak  annyiban,  hogy  legyen  mindenki
óvatos.

Szabó Sándor Pál  képviselő: a másik dolog, szintén a tavaszi  munkával kapcsolatos az ingatlanok
előtt, ill. az ingatlanoknál lévő növényzet karbantartása. Olyan embereknek szeretné az észrevételét
tolmácsolni,  ami elgondolkodtató számukra, mert  gyakorlatilag az üzenetértékét akarja közvetíteni.
Amíg olyan ingatlantulajdonosok vannak a településen, szerencsére nagy számban,  akik igen nagy
hangsúlyt  fektetnek  arra,  hogy  az  ingatlanukon,  az  ingatlanuk  előtt,   hogy  tartják  rendben  a
rendeletnek megfelelően a területet, a  zöldet, de egyes a rendeletet figyelmen kívül hagyók, és ezt
felvállalja, mint képviselő, trehányabb gondolkodású emberek, ők nagy ívben tesznek erre a rendeletre
és  elvárják,  azt  hogy  az  önkormányzat  az  adófizetők  pénzéből  rendbe  rakja,  tisztítsa  és  ápolja,
gondozza ezeket a területeket.  Azoknak az embereknek igenis jogos a felháborodása, aki azt mondja,
hogy erre  az  önkormányzat  igenis  figyeljen  oda,  és  tessék  felszólítani  őket,  amire  lehetőség van,
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azokat  az  ingatlantulajdonosokat,  igenis  kérjék  számon.  Várossá  válási  koncepciók  vannak,
elképzelések vannak.

Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke:  elmondja,  nem  ismeri  a  révfülöpi  közterületek
használatával  kapcsolatos  új  vagy  módosított  rendelkezést,  pótolni  fogja,  de  azért  megkérdezi
polgármester urat, hogy a módosított rendelet változtat-e azon, hogy közterületen tilos a sátrazás?

Kondor Géza polgármester: ez, amire most rendeletmódosítást hoztak, ez erre nem vonatkozik. A
strandok nem a közterület kategóriába tartoznak, nem olyan terület, ami az önkormányzat gondozása
alatt  van.  Erre  az  ősszel  kemény  és  egyértelmű  rendeletet  fognak  hozni.  A  problémát  ismerik.
Ugyanúgy rendelettel meg fogják oldani, nagyjából van már egy váz.

Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: polgármester úrnak köszöni a szándékot.

Kondor  Géza  polgármester:  megköszöni  a  részvételt  a  képviselő-testület  ülését   17.10  órakor
berekeszti. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmft.

Kondor Géza        Dr.Szabó Tímea
Polgármester         jegyző
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