2013/2 sz. ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL
Településfejlesztési koncepció – tájékoztató
A Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyezetés
Szabályairól szóló 121/2013. X.28. számú határozat alapján Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 2012 decemberében a lakosság, az
üdülőtulajdonosok és a vállalkozók részére kiküldött Kérdőívek és annak eredményeképpen
visszaérkezett vélemények, észrevételek és az Önkormányzat számára leadott kérések alapján
összeállított programmal Révfülöp településre vonatkozó Településfejlesztési Koncepció,
valamint Révfülöp Nagyközség Településrendezési Eszközeinek részterületekre történő
módosításának előzetes tájékoztatási szakaszára vonatkozó hatósági eljárás megindításra
került. A Településfejlesztési Koncepció munkarészei I.-II. kötet, valamint Révfülöp
Nagyközség Településrendezési Eszközeinek részterületekre történő módosításának
munkarésze a település honlapján (www.revfulop.hu), nyomtatott formában a Kővágóőrsi
Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségén a 101-es számú helyiségben Müller
Márton ügyintézőnél a Kirendeltség ügyfélfogadási ideje alatt megtekinthető.
Az előzetes tájékoztatási szakaszban a fent megjelölt dokumentumokkal,a kiküldött program
feladataival kapcsolatosan 2013. november 30-ig javaslat, vélemény írásos formában
tehető, a Kővágóőrsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltsége (8253 Révfülöp
Villa Filip tér 8.) címén.
Dr. Szabó Tímea jegyző
A levegő tisztaságának védelme érdekében Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete
15/2010. (VI. 23.) önkormányzati rendeletéből
8. § (1) A levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében a kerti
hulladékot elsősorban hasznosítani (komposztálni) szükséges, vagy beszántani, beásni a
termőhelyen. A komposztáló helyet úgy kell kialakítani, hogy a szomszédos ingatlanok lakóit
a szaghatás ne zavarja.
(2) Kerti hulladéknak minősül a falomb, kaszálék (fű), nyesedék (pl. venyige) egyéb növényi
maradványok.
(3) Az égetéssel történő megsemmisítés során avart és kerti hulladékot csak jól kialakított
tűzrakó helyen szabad égetni, úgy hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, ne
veszélyeztesse, az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Az égethető kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű veszélyes hulladékot (pl. gumi, műanyag,
PVC, vegyszer, festék, veszélyes hulladék).
(4) Tűzet gyújtani és égetni száraz és szeles időben tilos. A tartós füstölés nem megengedett.
Kerti hulladékot nyers, vizes állapotban égetni, a gyors égést gázolajjal, egyéb szénhidrogén
termékkel elősegíteni minden időszakban tilos.
(5) A kerti hulladékot égetni október 1-től május 15-ig lehet - vasárnap és ünnepnap
kivételével -. Minden más időszakban az égetés tilos.
(6) Az égetés nagykorú cselekvőképes személy felügyelete mellett, a látási viszonyok és a
talaj-közeli légmozgások miatt 10.00 és 16.00 óra között történhet.
9. § (1) A szabadban tüzet gyújtani és tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne okozzon, a közúti közlekedést ne zavarja. Az
égetés során a tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
(2) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal el kell
oltani. A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetést végző
személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.
(3) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási, tűzrakási tilalom alól e rendelet nem ad
felmentést.
Tisztelt Lakosság! Kérjük a fentiek figyelembe vételét, a rendelet betartását!
Megmaradhat és megújul a vasútátjáró, gyalogos átkelőhelyek létesülnek
A MÁV Zrt. Szombathelyi Területi Igazgatósága meg kívánta szűntetni a Badacsonyi úton, a
Császtai strandtól keleti irányban lévő (918+51 hmsz.) vasúti átjárót, mivel korszerűtlen,
fokozottan balesetveszélyes. Önkormányzatunk több alkalommal folytatott tárgyalásokat a
MÁV Zrt. képviselőivel. Az egyeztetések végeredményeként sikerült elérni, hogy nem csak a
fent említett átjárót sikerült megmenteni, hanem a MÁV Zrt. vállalja a Császtai strand régi
bejáratával szemben lévő (916+81 hmsz.) vasúti gyalogos átjáró teljeskörű átépítését,
rekonstrukcióját is. Ezen munkálatok vasúti pályatestet érintő tervezett bekerülési költsége
kb. 14, 9 millió forint, melyet teljes egészében a MÁV Zrt. finanszíroz.
Az Önkormányzatnak a beruházáshoz kapcsolódó feladata a 71-es úton a közúti kapcsolatok
kiépítése, kisebb szakaszokon járda kiemelt szegélyépítés, gyalogátkelőhely létesítése,
áthelyezése, közvilágítási oszlopok áthelyezése.
Évek óta rendszeresen felmerülő igény a lakosság részéről 71-es főközlekedési úton új
gyalogátkelőhelyek létesítése a különösen forgalmas helyeken.
A képviselő- testület október 28-i ülésén – a már meglévő árajánlatok alapján – a fent
jelzetteken kívül- további új gyalogos átkelőhelyek terveztetéséről hozott határozatot.
Az új gyalogos átkelőhelyek a településközpontban az ABC és a vasútállomás között, a
Császtai strand fénysorompóval biztosított vasúti átjárójánál, valamint a 71. sz. út camping
előtti elágazójánál lesznek kialakítva. A gyalogátkelőhelyek létesítése, áthelyezése jelentősen
javítja majd a településen a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeit.
Új játszótér Révfülöpön
A lakossági igények felmérését követően Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Ifjúság lakótelepen játszótér építéséről hozott határozatot. A beruházás
megvalósult, a jelenlegi előírásoknak megfelelő négyszemélyes mérleghinta, kétüléses hinta,
csúszdás torony került beszerzésre. A beruházás beruházási értéke bruttó 1.090.000-Ft volt.
2013 őszétől az Óvoda visszakapta a 11 évvel ezelőtt elvett, s azóta játszótérként üzemelő
területet. A játszótéri eszközök – felújítást követően - át lettek helyezve az idei évben létesített
lakótelepi játszótérre.
Önkormányzati munkák, fejlesztések az ősz folyamán





Óvoda épülete mögött új térburkolattal ellátott parkoló építés.
Óvodában társadalmi munkával sövény ültetés, kerékpártároló építés.
Befejeződött a közvilágítási hálózat bővítési munkái. (13 helyszínen, összesen 22 új
lámpatest elhelyezése. A munka bekerülési értéke: 5.975.000 Ft.
Folyamatban van az Iskola utcától az IKSZT épületig a Káli úti járda építési
engedélyezési eljárása. A létesítmény építése várhatóan a jövő év tavaszára
befejeződik.











Elkészült a temetőkert kerítés felújítása 300 méteres szakaszon. A temetőben
sorozatosan jelentkező vadkárok miatt a kerítés vashálóval történő körbekerítése is
megtörtént.
A régi temetőrészen térvilágítás épült.
Az új ravatalozó épület harangtornyát állagmegóvó festéssel konzerváltuk.
Az óvoda utcában forgalomlassító elemet helyeztünk el.
Elkészült az Iskola épület tetőszigetelésének részleges javítása.
Az önkormányzat dolgozói folyamatosan végzik az utakra benyúló növényzet
gallyazását.
Megkezdődött a Helyi Építési Szabályzat módosításának hatósági eljárása, ezzel
kapcsolatos részletes tájékoztatás a honlapunkon található.
A MÁV ZRT. 2013. november 11-re tűzte ki a felújított vasúti felüljáró műszaki
átadás-átvételét.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Császtai és Szigeti strandokon,
mozgássérültek részére, vízbe jutást megkönnyítő lejárók létesítésére.

Szakmai nap a téli közfoglalkoztatásról Tapolcán
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja október 8-án délelőtt
tájékoztatót tartott az Önkormányzatok részére a közfoglalkoztatási programról.
Megyénk tekintetében a téli közfoglalkoztatás 6204 főt érint, a tervek szerint közülük 2495
személyt terveznek képzésbe vonni. A foglalkoztatás maximális időtartama november
elsejétől jövő év áprilisig lehetséges.
A szakmai napon Önkormányzatunk képviseletében részt vett Kondor Géza polgármester,
mivel Révfülöp is partner a programban.
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település költségvetési koncepcióját, gazdasági programját, a
településrendezési tervét. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése
során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem
állami intézményfenntartóira. Bővebb információk: www.revfulop.hu
PROBIO – hulladékszállítási nap változás
2013. november 4-ével induló héttől kezdve szombat helyett pénteken történik a
hulladékszállítás.

Kötelező a kémények felülvizsgálata
Az 1995. évi XLII. törvény írja elő a tüzelés célú kémények kötelező rendszeres
felülvizsgálatát. A kémények ellenőrzési, szükség szerinti tisztításának, műszaki
felülvizsgálatának legfontosabb szabályai: A szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett
tüzelőberendezéseket kiszolgáló kéményeket évente 2 alkalommal kell felülvizsgáltatni. A
gáztüzelő-berendezéseket kiszolgáló kéményeket évente 1 alkalommal, és a tartalék
kéményeket évente 1 alkalommal kell ellenőriztetni. A gáz csatlakozó vezetékeket és a
felhasználói berendezéseket is műszakilag felül kell vizsgáltatni. A felhasználói
berendezéseket 5 évente, szakemberrel kell ellenőriztetni. A műszaki-biztonsági vizsgálatot
csak a felülvizsgálatra jogosult személy végezheti.
A Tourinform Iroda hírei
2013-ban már 16. éve működik a településen a Tourinform Iroda. A Révfülöpi Iroda a
“Kitűnő minősítésű” irodák közé tartozik, mivel 2006. óta minden évben Elismerő Oklevéllel
térek haza az országos Tourinform Találkozóról. A Magyar Turizmus Zrt. által
összeállított minősítési rendszer feladatai sokrétűek, mindenre kiterjednek pl. a szállás
lehetőségektől a programokig, a múzeumoktól a strandokig minden adatot frissíteni,
karbantartani kell az országos adatbázisban.
Az Iroda látogatottsága nem csökkent, szinte állandó visszatérő vendégeink is vannak az
újabbak mellett. A nyári szezon munkával, sok-sok információadással telt el. Segítőm ezen a
nyáron Dömötöri Melinda volt, akit a Turisztikai Egyesület alkalmazott.
Az őszi időszakban a kitűnő minősítésű irodák dolgozói jutalom kiránduláson vesznek részt,
most Budapest és környékének megismerése a cél.
November 13-án az Országos Tourinform Találkozón a Konferencia és előadások mellett
egymással is meg tudjuk majd beszélni az elmúlt nyár tapasztalatait, s már most elkezdünk
készülni a következő év turisztikai feladataira.
Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezető
Ajánlat Könyvtárunk újdonságaiból
Adele Faber - Elaine Mazlish: Beszélj úgy, hogy érdekelje, Charles Frazier: Hideghegy,
George R.R. Martin: Trónok harca könyvsorozat, Jeff Kinney: Egy ropi naplója könyvsorozat,
Kauzo Ishiguro: Napok Romjai, Leiner Laura: Bábel, Salamon Pál: Sorel-ház, Sír Athur
Conan Doyle legjobb Sherlock Holmes történetei,Stephenie Meyer: Alkonyat saga, Susan
Collins: Éhezők viadala trilógia
Molnár Júlia könyvtáros
A védőnői szolgálat hírei
Szeptemberben az óvodában és iskolában tisztaságvizsgálatot végeztem. A 6. osztályosok
MMR, 7. osztályosok Engerix B oltást kaptak. 2. és 4. osztályosok kötelező védőnői és orvosi
vizsgálata is megtörtént. 2013. 09.25-én Dr. Treiber Amália bőrgyógyász főorvos festékes
anyajegy szűrést végzett. 2013.09.17-én babamasszázs tanfolyam kezdődött a védőnői
tanácsadóban. A hónap folyamán 92 szaklátogatást végeztem.
2013.09.15-től a badacsonytomaji védőnői körzet feladatait is én látom el.

2013. októberében 6. osztályosok Di-Per-Te kötelező védőoltást kaptak. Megtörtént a 6. és 8.
osztályosok kötelező védőnői és orvosi szűrővizsgálata.
2013.10.12-én az önkormányzat anyagi támogatásával autóbuszos kirándulást szerveztem a
kisgyermekes családok részére Budapestre. A Tropicáriumot és a Csodák palotáját tekintettük
meg. Hazafelé a Balatonfűzfői bobpályán próbáltuk ki bátorságunkat.
2013.10.18-án szintén az önkormányzat anyagi támogatásával az általános iskolásokat dr.
Szabó Gábor ortopéd orvos vizsgálta meg. A hónap során 74 szaklátogatást végeztem.
Zsifkovics Szilvia védőnő
Óvodai hírek
Szeptemberben szülői értekezlet volt az Óvodában, Jámbor Szilvia dietetikus előadást tartott
az egészséges táplálkozásról, beindult a hitoktatás, valamint elkezdődtek a logopédiai
foglalkozások, melyekre hetente két alkalommal kerül sor.
A 2013/14-es tanév kezdetén az Óvodások meghívást kaptak a badacsonyörsi Varga
Pincészetbe. A kiscsoportosok a helyi Pincekiállítást tekintették meg.
Az állatok világnapjának megünneplése során Mezriczky Annus néninél a gyerekek
háziállatokat nézhettek és simogathattak. A Balaton parton séta közben megfigyelhették a vízi
madárvilágot, a játékokat, énekeket, meséket is e témakörből merítettünk.
Október elején a Tóparti Galériában óvodásaink megtekintették a balatonlellei foltvarrók által
készített remekműveket.
2013. őszétől az óvoda visszakapta a 11 évvel ezelőtt elvett, s azóta játszótérként üzemelő
területet. A terület rendbe tétele szülők, nagyszülők, óvodai dolgozók segítségével történt.
Az október 19-ére szervezett társadalmi munka során tovább folytatódott az udvar szépítése a
szülők és az óvoda dolgozói részvételével.
Október folyamán tűz- és balesetvédelmi oktatás zajlott az Óvodában, volt Madarász ovi
foglalkozás a nagycsoportban, valamint Halloween-ről is történt megemlékezés.
Novemberben az óvodapedagógusok továbbképzésen vesznek részt Szentantalfán, tervben
van a gyermekek fotózása, gyermekek és szülők együtt fognak ajándékokat készíteni
Mikulásra, Adventre és Karácsonyra, gesztenyeszedés is szerepel az elkövetkezendő
programok között.
Iskolai hírek
A Révfülöpi Általános Iskola csapata szép eredményekkel szerepelt Tapolcán, a II. Szöcske
Gála Terematlétika Versenyen. Tanulóink 5 versenyszámban mérhették össze tudásukat a
többi résztvevővel. Az egyéni számokban és a váltófutásban a következő eredmények
születtek: Helyből távolugrás: Veress Noé II. hely (III. korcsoport), Veress Luca II. hely (IV.
korcsoport).
Magasugrás: Veress Noé I. hely (III. korcsoport), Horváth Fanni III. hely és Zachár Zsolt III.
hely (IV. korcsoport).
Medicinlabda dobás: Péringer Márk I. hely és Nemes Natália I. hely (III. korcsoport), Veress
Luca II. hely (IV. korcsoport).

Lány váltófutás: Sarkanti M. Virág, Filep Kata, Horváth Fanni, Veress Luca III. hely
Fiú váltófutás: Németh Bence, Réti Boldizsár, Kirnbauer Tamás, Kiss Richárd III. hely
Felkészítő tanár: Molnár Lajos testnevelő.
Kiállítások
2013. szeptember 15-ig volt megtekinthető a Tóparti Galériában Eros Gianini képzőművész
emlékkiállítása. A kiállítást dr. Eisler János, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze
nyitotta meg.
2013. szeptember 21-től október 6-ig volt megtekinthető a Galériában a balatonlellei Dorkas
Foltonfolt Klub Variációk című kiállítása. A kiállítást megnyitotta Fekete Emese és Kiss
Gyuláné. A klubot bemutatta: Újlaki Szabina. Közreműködött: Szabó Levente Marcell –
furulya
Ünnepi megemlékezések
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Ünnepi megemlékezésére 2013. október 22-én
került sor.
A Temetőkertben megemlékező beszédet mondott Zsitnyányi István, a Révfülöpi
Fürdőegyesület elnöke. Ezután az Önkormányzat és a civil szervezetek képviselői, valamint
magánszemélyek helyezték el koszorúikat Polgár Bence és Tabódy István sírjánál.
Ünnepi megemlékezésre került sor a Községháza Szontágh Tamás termében. Ünnepi beszédet
mondott Török Péter alpolgármester. Az ünnepi műsorban közreműködtek Borbély Richard és
Habóczky Máté előadóművészek.
Könyvbemutató
Október 18-án Stark Béla az Önkormányzat Szontágh Tamás termében, az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub vendégeként mutatta be az ez év májusában megjelent, Elröppent
vadászévtizedek című könyvét. A három évvel ezelőtt született ötlet alapján, elsősorban
unokáira gondolva vetette papírra vadászatokkal kapcsolatos élményeit, emlékeit. Stark Béla
negyvenegy éven keresztül - tanári elfoglaltsága mellett - a vadgazdálkodásnak, vadászatnak
is szentelte erőit, 26 éven keresztül vadászmesterként, fővadászként tevékenykedett.

