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144/2022. (XII.12.) HATÁROZATA

A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre vonatkozó belső el-
lenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

Révfülöp,2022.december 19.

K.m.f.

Kondor Géza sk. dr. Szabó Tímea sk.
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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 146/2022. (XII.12.) HATÁROZATA

A 2022. évi kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a 2023. évi kulturális
rendezvénynaptár tervezete

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte, valamint elfogadja a
2022.évi kulturális  rendezvények megvalósulásáról szóló beszámolót. Továbbá kiegészíteni
kívánja a határozati javaslatot, az alábbiak szerint:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a könyvtár és honismereti gyűjteményt
illetően, hűtő-fűtő berendezés elhelyezésének lehetőségére, az energetikai költségek okán, va-
lamint állagmegóvás és közösségi színtér biztosítása kapcsán. 

 2. Javasolja a Képviselő-testület, annak célul tűzését, hogy a kulturális-művelődési feladatok
ellátása a lehető legrövidebb időn belül az önkormányzat saját eszközeivel történjen, melynek
érdekében javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület kérje fel a művelődésszervezőt a szük-
séges eszközök listájának összeállítására. 

3. Javasolja a Képviselő-testület, hogy a 2023.évi rendezvénynaptár, a 2023. februári ülésen
kerüljön majd elfogadásra, azzal, hogy felkéri a művelődésszervezőt, hívjon össze a 2023.évi
rendezvénynaptárral kapcsolatos egyeztetést a helyi civilszervezetekkel, vállalkozókkal, Kép-
viselő-testület tagjaival 2023.január 31-ig és ezen egyeztetés során kidolgozott javaslatok sze-
rint, kibővítve terjessze azt be, újra elfogadásra. A Képviselő-testület a művelődésszervező
előterjesztés szerinti 2023.évi rendezvénynaptár tervezetét, ezen egyeztetés vázának, kiinduló
pontjának tekinti. 

Révfülöp,2022.december 19. 

K.m.f.

Kondor Géza sk. dr. Szabó Tímea sk.
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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147/2022. (XII.12.) HATÁROZATA

a Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervet az előter-
jesztés szerint /és a testületi ülésen elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 

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

Révfülöp,2022.december 19.

K.m.f.

Kondor Géza sk. dr. Szabó Tímea sk.
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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  148/2022. (XII.12.) HATÁROZATA

A Révfülöp 8/5, 8/6, 9/2, 10/7 helyrajzi számú, ingyenesen átvett ingatlanok szerződésben
megjelölt felhasználási céljának megfelelő kötelezettség teljesítéséről

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával kinyilvánítja,
hogy az MNV ZRT-től átvett  Révfülöp 8/5.,  8/6.,  9/2.,  10/7. helyrajzi  számú ingatlanokat
strandüzemeltetésre,  strandi  szolgáltatások  nyújtására,  horgászturisztikai  szabadidőközpont
megvalósítása, vízi sporttal összefüggésbe hozható kínálati elemek bővítése, gyermekpancso-
ló kialakítása, sport, játszótér, zöldterület kialakítása, közlekedés fejlesztése és szabályozása
érdekében, a közút biztonságossá tételére kerültek hasznosításra.
A fenti ingatlanok bérbeadására, elidegenítésére nem került sor.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat MNV Zrt. részére történő megküldé-
sére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2022. december 31.

Révfülöp,2022.december 19.

K.m.f.

Kondor Géza sk. dr. Szabó Tímea sk.
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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150/2022. (XII. 12) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerző-
dés módosításáról, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rendelet módosításáról

 
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nem  közművel  összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére megbízott Németh László egyéni vállalkozó (8300 Tapolca,
Véndeki u. 25.) által benyújtott kérelmet elfogadja, és elhatározza, hogy a közszolgáltatást
végző vállalkozóval kötött szerződés a díjra vonatkozó pontját a kérelmezett - 3.598 Ft/m3 ürí-
tési díj és 8012 Ft/forduló alapdíj - szerint módosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2022. december 31. 

Révfülöp,2022.december 19.

K.m.f.

Kondor Géza sk. dr. Szabó Tímea sk.
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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151/2022. (XII. 12.) HATÁROZATA

             A Révfülöp 2325/29. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan pályázat útján történő 
                                                               értékesítéséről
                                                        
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő 2325/29 helyrajzi számú ingatlant értékesíti, ezzel összefüggésben
pályázati felhívást tesz közzé, majd az ajánlatokat benyújtók részvételével versenytárgyalást
folytat le.

Az ingatlanok értékesítésből befolyó összeget kizárólag felhalmozási célra lehet felhasználni.

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

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

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

Felelős: Kondor Géza polgármester
   versenytárgyalást lefolytató bizottság

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére: 2022. december 31.
a versenytárgyalás lefolytatására: a pályázati felhívásban meghatározottak szerint

Révfülöp,2022.december 19.
K.m.f.

Kondor Géza sk. dr. Szabó Tímea sk.
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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152/2022. (XII. 12) HATÁROZATA

Rózsakert felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás

Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzata Képviselő-testülete  elfogadta  Kondor Géza polgár-
mester szóbeli tájékoztatását. 

Révfülöp,2022.december 19.

K.m.f.

Kondor Géza sk. dr. Szabó Tímea sk.
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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   153/2022. (XII.12.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

Révfülön  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  nemzeti  köznevelésről  szóló
2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI ren-
delet 24. § (1a) bekezdése alapján Révfülöp Nagyközség közigazgatási területére megállapí-
tott kötelező felvételt  biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő (2023/2024.)
tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.
Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a határozatnak a Balatonfüredi Tankerületi Köz-
pont részére történő megküldéséről. 
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2023. február 15. 

Révfülöp,2022.december 19.

K.m.f.

Kondor Géza sk. dr. Szabó Tímea sk.
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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Révfülöp,2022.december 19.

K.m.f.

Kondor Géza sk. dr. Szabó Tímea sk.
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 


