
RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2022(V.02.) HATÁROZATA

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2022. (V.02.) HATÁROZATA

A tájékoztatási kötelezettségről

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete 2021.  évi  zárszámadáshoz
kapcsolódó az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2022. (V.02.) HATÁROZATA
a 2021. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

A  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2021-ben  végzett
ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

60/2022. (V.02.) HATÁROZATA
A környezeti vizsgálat szükségességéről Révfülöp nagyközség településszerkezeti

tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításával
összefüggésben - részterületekre vonatkozóan

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  Révfülöp  Nagyközség
Településszerkezeti  Tervéről  szóló  79/2003.  (X.1.)  sz.  Kt.  határozat,  és  a  Helyi  Építési
Szabályzatáról  és  Szabályozási  tervéről  szóló,  10/2005.(XI.23.)  számú  Ök  rendelet  –
részterületekre  vonatkozó  -  módosításához  kapcsolódóan,  a  környezeti  vizsgálat
szükségességéről szóló javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

1. A  településrendezési  eszközök  módosítása  az egyes  tervek,  illetve  programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

2. A Képviselő-testület, - összhangban a településrendezési eszköz módosítása kapcsán
megkeresett  környezet  védelméért  felelős  szervek  véleményével  -  a  módosítás
következtében  várható  környezeti  hatásokat  nem  tartja  jelentősnek,  ezért  a
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

Révfülöp,2022.május 19. 

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

61/2022. (V.02.) HATÁROZATA
Döntéshozatal a 256. hrsz.-ú önkormányzati ingatlant érintő telekcsoport

újraosztás szándékáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp 303. helyrajzi számos
telekcsoport tulajdonosaival együttműködve támogatja érintett területen a településrendezési
eszközökkel  -akár  azok  felülvizsgálatát  követően-  összhangban  levő  ingatlan  csoport
újraosztást, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő 256. Hrsz.-ú ingatlanból 2 db építési
telek kialakítását.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2022. (V.02.) HATÁROZATA
A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatására

pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú  tűzifavásárláshoz  kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról  szóló  pályázati  kiírás
alapján  szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be98 erdei m³
mennyiségben  kemény  lombos  tűzifára,  melyhez  a  szükséges  önerőt  összesen124.460Ft
(98.000Ft+ Áfa) összegben biztosítja. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó
költségek az önkormányzatot terhelik.
A  pályázatban  vállalt  önerőt  és  a  szállítás  költségeit  a  Képviselő-testület  Révfülöp
Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  2022.  évi  költségvetéséről  szóló
önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért. 
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  a  szociális  célú
tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat
benyújtására.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2022. augusztus 31.

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  63/2022. (V.2.) HATÁROZATA      
A sátras horgászat, valamint a horgász versenyek szabályozásának felülvizsgálatáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megbízza  a  Gazdasági,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságot, hogy az érintett civil szervezetek bevonásával
tartson egyeztetést a sátras horgászat és a horgászversenyek szabályozása tárgyában, és annak
eredményét terjessze a Képviselő-testület elé a május végi ülésre.

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

64/2022. (V.02.) HATÁROZATA
Révfülöp közlekedési koncepció állapotának, valamint a Halász utcai parkolás és 

forgalmi rend felülvizsgálatára vonatkozóan.

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  Révfülöp  közlekedési
koncepciójának  valamint  a  Halász  utcai  parkolás  és  forgalmi  rend  felülvizsgálatával
kapcsolatos előterjesztést megismerte és elfogadja.

a) A Képviselő-testület  megbízza  Demény  Zoltán  közlekedéstervezőt,  hogy  a  Halász
utcai  kerékpárút  forgalmi  rend  változásait  a  település  Forgalomtechnikai  Tervében
aktualizálja. Továbbá felkéri, hogy az Iskola utca Petőfi utca – Kossuth utca közötti
szakászának egyirányúsítására vonatkozó közlekedési tervdokumentációt készítse el.

b) Képviselő-testület  megbízza  a  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai
Bizottságot, hogy a májusi testületi ülésre fogalmazza meg és terjessze elő a konkrét
javaslatokat a korábbiakban érkezett javaslatok és a szakértői vélemények összevetése
alapján.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65 /2022. (V.2.) HATÁROZATA

Felszíni vízelvezetés helyzetének felmérése tárgyában

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megismerte  és  elfogadja  a
település felszíni vízelvezetése tárgyában készült előterjesztést.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a jövőben a nagyközség csapadékvíz hálózat állapotával
kapcsolatban, az önkormányzati ingatlanok állapotfelmérésével egy időben, kapjon rendszeres
tájékoztatást,  valamint  a  futballpálya  és  a  strand közötti  szakasz rendszeres  karbantartását
javasolja. 

Készüljön éves karbantartási terv, hozzá tartozó költségvetéssel.

A képviselő-testület elhatározza továbbá a futball pálya melletti árok rendszeresebb tisztítását

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2022. (V.02.) HATÁROZATA
az Önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi tevékenységéről szóló

beszámoló elfogadásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2021.
évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja. 

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67 /2022. (V.2) HATÁROZATA

Kertmozi működtetése vonatkozásában érkezett kérelem elbírálásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  Pálffy  Géza
egyéni vállalkozó (8251 Zánka, Glóbusz u. 32.) kérelme alapján a Révfülöp Szigeti strand
területén  lévő  kertmozit  2022.  július  1.  –  2024.  augusztus  31.  -  időpontok  közötti
időtartamban részére üzemeltetés céljából bérbe adja.

A bérlet időtartama 2022. július 01. – 2024. augusztus 31. (3 szezon)

A bérleti díj évente 300 000 Ft + Áfa.

A bérleti  díjat minden év október 31.-ig az Önkormányzat által kiállított  számla ellenében
átutalással az Önkormányzat 11748052-15733957-00000000 számú bankszámlája javára kell
megfizetni.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2022. június 15. 

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2022. (V.2) HATÁROZATA

Horváth Imre Roland Császtai strandon lévő vízi csúszda üzemeltetésre érkezett
kérelmének elbírálásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy Horváth Imre
Roland egyéni vállalkozó (9600 Sárvár Pohárszárogató u. 27.) kérelme alapján a Révfülöp
Császtai strand területén lévő vízi csúszdát2022. június 15. – 2022. augusztus 31. - időpontok
közötti időtartamban részére bérbe adja. 

A bérleti díj: 800.000 Ft + áfa + rezsiköltség, melyet az Önkormányzat által kiállított számla
ellenében átutalással az Önkormányzat 11748052-15733957-00000000 számú bankszámlája
javára kell megfizetni az alábbi részletekben: 

I. részlet: 600.000 Ft + áfa, fizetési határidő 2022. június 10.

II. részlet: 200.000 Ft + áfa, fizetési határidő 2022. augusztus 31.

Az üzemeltetés feltétele az érvényes MSZ EN 1069-1:2010 szabvány illetve a 7/2007 (I.22)
GKM számú rendelet  értelmében  megfelelőséget  igazoló  tanúsítvány,  melynek  beszerzése
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata feladata.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2022. június 21. 

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2022. (V.02.) HATÁROZATA
Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  21/2013.  (XI.  6.)  önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Önkormányzat.) alapján elhatározza, hogy a Köveskáli Önkéntes
Tűzoltó  Egyesületet  (Székhely:  8274  Köveskál,  Fő  u.  10.)  (a  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  által  használt  szertár  felújítása és működési  költségeinek
támogatása

A felhasználás határideje: 2022. december 31.

Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni.

A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2022. május 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak

szerint
beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2022. (V.02.) HATÁROZATA
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  21/2013.  (XI.  6.)  önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Önkormányzat.) alapján elhatározza, hogy a Kővágóörsi Önkéntes
Tűzoltó  Egyesületet  (Székhely:  8254  Kővágóörs,  Dózsa  Gy.  u.  1.)  (a  továbbiakban:
Egyesület) egyszeri 200.000 Ft-tal, azaz kétszázezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 

A támogatás célja: az Egyesület működési költségeinek támogatása

A felhasználás határideje: 2022. december 31.

Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni.

A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

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

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2022. május 31.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak

szerint
beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő

Révfülöp,2022.május 19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                 71/2022. (V.02.) HATÁROZATA       
             Király Csaba Lászlóné gokart üzemeltetés céljából történő közterület foglalási 
                                                         kérelmének elbírálásáról    

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Király  Csaba  Lászlóné  egyéni
vállalkozó  (9600  Sárvár  Pohárszárogató  u.  27.,  adószáma:  67543276-1-38,  nyilvántartási
száma:  50387311 továbbiakban  Engedélyes)  kérelmének  helyt  adva,  a  Révfülöp  Halász
utcában,  az  1279/1.  hrsz-ú.  közterületen,  a  Kiállító  teremtől  keletre  levő 30 m2  nagyságú
közterület  2022.  július  1.  –  2022.  augusztus  31.  időpontok  között,  gokart  kölcsönző
üzemeltetése céljából történő igénybevételéhez az alábbi kikötésekkel hozzájárul.

1./  A közterület-használat díja: 276.000 Ft. 
A  közterület-használati  díjat  átutalással,  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatának
11748052-15733957-00000000 számú bankszámlája javára 2022. július 1.-ig egy összegben
kell megfizetni.
2./ A kölcsönzői tevékenység nem zavarhatja az önkormányzati utak közlekedési forgalmát. A
közlekedési  eszköz  közúti  közlekedésre  alkalmas  műszaki  állapotban  tartása,  megfelelő
használata, közlekedési szabályok betartatása Engedélyes kötelessége. A gokartok használata
során esetlegesen bekövetkező balesetekért az Engedélyes teljeskörű kártérítési felelősséggel
tartozik.
3./ A kölcsönzésre kiadott gokartokkal a Halász utca központi leburkolt területére, gyalogos
sétányokra, Rózsakertbe, kerékpárutakra, Hajóállomás területére nem lehet behajtani.
4./  A közlekedési eszközöket megfelelő megvilágítás hiányában a szürkületi esti óráktól nem
lehet használni.
5./  A  közterületen  végzett  tevékenység  folytatásához  esetlegesen  szükséges  hatósági
engedélyek beszerzése az Engedélyes feladata. A tevékenység működtetése csak az érvényes
engedélyek birtokában folytatható.
4./ Az Engedélyező az Engedélyes, vagy harmadik személy esetében esetlegesen bekövetkező
anyagi és erkölcsi káráért semminemű felelősséget nem vállal.
5./  Az  Engedélyes  a  rendelkezésre  bocsátott  közterületet  kizárólag  az  Engedélyben
meghatározott tevékenységre használhatja. 
6./  Az  Engedélyes  köteles  a  használt  közterületet  és  annak  környékét  rendben  és  tisztán
tartani, a keletkezett szemetet saját költségén elszállítani.
7./   Az Engedélyes a közterületen építési munkát nem folytathat. 
8./  Az Engedélyes  az  igénybe vett  közterületet  a  használati  időtartam lejárta  után  köteles
eredeti állapotában rendezetten az Engedélyes részére visszaadni.
9. Az Engedélyes az igénybe vett közterületen zeneszolgáltatást nem végezhet.
10./ A határozat másra át nem ruházható.
11./  Aki  közterületet  engedély  nélkül  használ,  a  közterület  használattal  az  engedélyezett
időszakot követően nem hagy fel, vagy az engedélyezett terület határait túllépi, köteles napi
10.000 Ft/m2 közterület használati díjat megfizetni. A közterület használati engedélynek nem
megfelelő  használat  esetén  a  közterület  használatot  engedélyező  a  közterület  használatot
engedélyező határozatát visszavonja, és felhívja a használót, hogy a használatot 5 napon belül
szüntesse  meg,  a  közterület  eredeti  állapotát  állítsa  helyre.  Engedélyköteles  tevékenység
esetén  a  közterület  használatot  engedélyező  határozat  visszavonásáról  a  tevékenységet
engedélyező hatóságot értesíteni kell.
Az eljárás során költség nem keletkezett.



Jelen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen az ügyfél közigazgatási
pert indíthat. A keresetlevelet jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül kell a
Képviselő-testülethez  benyújtani.  A  bíróság  a  pert  tárgyaláson  kívül  bírálja  el,  a  felek
bármelyikének  kérelmére  azonban  tárgyalást  tart.  Tárgyalás  tartását  az  ügyfél  a
keresetlevélben,  a  közigazgatási  szerv  a  keresetlevélben  foglaltakra  vonatkozó
nyilatkozatában kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A keresetlevél  benyújtásának a  végrehajtásra  nincs  halasztó hatálya,  a  felperes  azonban a
keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. 
A jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő teljes körű azonosítását biztosító és általános
nyomtatványkitöltő  (a  továbbiakban:  ÁNYK)  űrlap  benyújtás  támogatási  szolgáltatás
igénybevételével,  a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a képviselő teljes
körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével
köteles benyújtani a keresetlevelet. A gazdálkodó szervezet - ha nem ügyvédi képviselettel jár
el - az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító
és  ÁNYK  űrlap  benyújtás  támogatási  szolgáltatás  igénybevétele  helyett,  a  gazdálkodó
szervezet  azonosítását  biztosító  és  ÁNYK  űrlap  benyújtás  támogatási  szolgáltatás
igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az
elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.

Indokolás

Engedélyes kérelmet nyújtott be a Révfülöp Halász utcában 1279/1 hrsz-ú. közterületen,  a
Kiállító teremtől keletre 15 m2 nagyságú közterület 2022. július 1. – 2022. augusztus 31. -
időpontok között gokart kölcsönző üzemeltetése céljából. A Képviselő-testület különösen a
korábbi  évek  tapasztalatai  alapján  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  kérelmezett  tevékenységhez  a
kérelemben  szereplőnél  több,  legalább  30  m2  hely  szükséges,  így  a  biztosított  terület
nagyságáról ennek megfelelően, a kérelemben szereplőtől eltérően döntött. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és
a közterületek rendjéről  szóló 11/2010.  (VI.  2.)  önkormányzati  rendelete  (a továbbiakban:
rendelet) 2. § (1) bekezdés r) pontja szerint a közterület használatához engedélyt kell kérni
gokart kölcsönzés üzemeltetése céljára. 

A rendelet  11  §  (1)  –  (4)  bekezdése  alapján  a  közterület-használatra  vonatkozó  kérelmet
annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet az arra rendszeresített
formanyomtatványon kell előterjeszteni. 
Fenti rendelet 12 § (1) bekezdése alapján a közterület-használatra vonatkozó kérelembe meg
kell jelölni: 
a.)  a  kérelmező  természetes  személy  nevét,  jogi  személy  és  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező gazdasági társaság esetén a cég nevét, és a felelős ügyintéző nevét, 
b.) állandó lakhely, telephely címét, telefonszámát,
c.) a közterület-használat célját és időtartamát.
d.) a közterület-használat helyét, módját és mértékét
e.)  a  kérelmező  által  folytatni  kívánt  tevékenységben  résztvevő  tagok,  családtagok,
alkalmazottak, megbízottak nevét és lakcímét.
A (2) bekezdés szerint a kérelemhez mellékelni kell:
a.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító másolatát.
b.) helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni a közterület használat helyét



Az  (5)  bekezdés  alapján  a  használat  mértékét  oly  módon  kell  meghatározni,  hogy  a
használattal  érintett  területet  négyzet  vagy téglalap alakzattal  kell  megjelölni,  úgy, hogy a
közterület használat szélső pontjai beleessenek.

Az  Engedélyes  által  benyújtott  közterület-használati  engedély  kérelem  megfelel  a  fenti
rendeletben foglaltaknak. 
A 15. §. (1) bekezdése értelmében: „A közterület-használati engedély kiadása során minden
körülményt mérlegelve a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével azt kell
vizsgálni, hogy a határozat közérdeket nem sért-e, a környezetre milyen hatást gyakorol, a
közrendet a közbiztonságot, közerkölcsöt, egészséget veszélyezteti-e, az ott lakók nyugalmát
nem e zavarná.”

A rendelet 15 § (2) bekezdése alapján a közterület-használati engedélyről szóló határozatnak
tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,
b) a közterület- használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel
bekövetkeztéig érvényes,
c) a  közterület-használat  helyének,  módjának,  mértékének  és  feltételeinek  pontos
meghatározását,
d) anyagok  és  szerkezetek  tárolásával  kapcsolatos  közterület-használatnál  annak
kikötését,  hogy a tárolás csak a munka- és egészségvédelmi előírásokban foglaltak szerint
történhet,
e) a közterület-  használat időtartalma alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási  és
tisztántartási kötelezettség előírását, 
f) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási
igény nélküli - helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
g) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének
módját,
h) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energia-díj, vízdíj, stb.) viselésének
és megfizetésének módját,
i) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak,
illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét,
j) a jogorvoslati eljárás lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatást,
k) tájékoztatás  a  közterület  használat  megszűnésének,  megszüntetésének,  illetve  az
engedély visszavonásának eseteiről.

A 15. § (3) bekezdése szerint „A kérelmező köteles a közterület-használatáról szóló engedélyt
a helyszínen tartani, és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.”

A rendelet  17. § (1) bekezdése szerint a közterület  használatáért  közterület-használati díjat
kell fizetni. 
A közterület-használat díjtételét a rendelet 3. számú melléklet 16. pontja az alábbiak szerint
állapítja meg: 
Gokart kölcsönzés: nettó: 4.600 Ft/m2/hó.

A Képviselő-testület a döntését a fent hivatkozott rendelkezések alapján hozta meg. 



Az általános közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:  Ákr.)
116.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  határozattal  szemben  nincs  helye  fellebbezésnek,  ha  a
képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést.
Az Ákr. 114. § (1) bekezdése értelmében, az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható
végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Révfülöp,2022.május 19.
K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 



RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

                                                   72/2022. (V.02.) HATÁROZATA

Kovács-Németh Brigitta Révfülöp Halász utca 1279/1 hrsz. területen, LóCart
gyermekjáték üzemeltetés céljából közterület használat iránti kérelmének elbírálásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Kovács-Németh
Brigitta ev. (8253 Révfülöp, Aranyhíd u. 9) (a továbbiakban Engedélyes) számára,  hogy a
Révfülöp Halász utcában lévő 1279/1. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen LóCart
gyermekjáték  üzemeltetés  céljából  30  m2 nagyságú  területet  2022.  június  01.  –  2022.
augusztus 31. időpontok között az alábbi kikötésekkel használjon: 

1.)  A közterület-használat  díja:  4600 Ft/m2/hó,  azaz 414.000, azaz négyszáztizennégyezer
forint.
A  közterület-használati  díjat  átutalással,  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatának
11748052-15733957-00000000 számú bankszámlája  javára,  egy összegben kell  megfizetni
2022. július
1-ig. 
A befizetésekről szóló bizonylatok másolatát a tevékenység megkezdése előtt be kell mutatni
a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségénél. Ennek hiányában a
közterület foglalást megkezdeni nem lehet.

2.)  A  közterületen  végzett  tevékenység  lefolytatásához  esetlegesen  szükséges  hatósági
engedélyek beszerzése az Engedélyes feladata. A tevékenység működtetése csak az érvényes
engedélyek birtokában folytatható.

3.)  Amennyiben  az  Engedélyes  tevékenységével  összefüggően  reklámtáblákat  akar  a
településen  kihelyezni,  ezt  csak  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatának  a  településkép
védelméről  szóló  21/2017.  (XII.29.)  számú  rendeletének  22-25.  §-ban  foglaltak  betartása
mellett teheti meg.

4.) Az Engedélyező az Engedélyes, vagy harmadik személy esetében esetlegesen bekövetkező
anyagi és erkölcsi káráért semminemű felelősséget nem vállal.

5.)  Az  Engedélyes  a  rendelkezésre  bocsátott  közterületet  kizárólag  az  Engedélyben
meghatározott tevékenységre használhatja. 

6.)    Az  Engedélyes  kötelessége  a  tevékenységhez  esetelegesen  szükséges  ideiglenes
közművek kiépítése, melynek költségét, beleértve a közműdíjakat is az Engedélyes fizeti meg.

7.)  Az Engedélyes  zeneszolgáltatást  csak a jogszabályoknak megfelelő  feltételek betartása
mellett végezhet.

8.)  Az  Engedélyes  köteles  a  használt  közterületet  és  annak  környékét  rendben  és  tisztán
tartani, a keletkezett szemetet saját költségén elszállítani.

9.)  Az Engedélyes  a  használt  közterületet  a  bérlet  lejárta  után köteles  eredeti  állapotában
rendezetten az Engedélyes részére visszaadni.



10.) A határozat másra át nem ruházható.

11.)  Aki  közterületet  engedély  nélkül  használ,  a  közterület  használattal  az  engedélyezett
időszakot követően nem hagy fel, vagy az engedélyezett terület határait túllépi, köteles napi
10.000 Ft/m2 közterület használati díjat megfizetni. A közterület használati engedélynek nem
megfelelő  használat  esetén  a  közterület  használatot  engedélyező  a  közterület  használatot
engedélyező határozatát visszavonja, és felhívja a használót, hogy a használatot 5 napon belül
szüntesse  meg,  a  közterület  eredeti  állapotát  állítsa  helyre.  Engedélyköteles  tevékenység
esetén  a  közterület  használatot  engedélyező  határozat  visszavonásáról  a  tevékenységet
engedélyező hatóságot értesíteni kell.

Az eljárás során költség nem keletkezett.

Jelen határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen az ügyfél közigazgatási
pert indíthat. A keresetlevelet jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül kell a
Képviselő-testülethez  benyújtani.  A  bíróság  a  pert  tárgyaláson  kívül  bírálja  el,  a  felek
bármelyikének  kérelmére  azonban  tárgyalást  tart.  Tárgyalás  tartását  az  ügyfél  a
keresetlevélben,  a  közigazgatási  szerv  a  keresetlevélben  foglaltakra  vonatkozó
nyilatkozatában kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A keresetlevél  benyújtásának a  végrehajtásra  nincs  halasztó hatálya,  a  felperes  azonban a
keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. 
A jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő teljes körű azonosítását biztosító és általános
nyomtatványkitöltő  (a  továbbiakban:  ÁNYK)  űrlap  benyújtás  támogatási  szolgáltatás
igénybevételével,  a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a képviselő teljes
körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével
köteles benyújtani a keresetlevelet. A gazdálkodó szervezet - ha nem ügyvédi képviselettel jár
el - az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító
és  ÁNYK  űrlap  benyújtás  támogatási  szolgáltatás  igénybevétele  helyett,  a  gazdálkodó
szervezet  azonosítását  biztosító  és  ÁNYK  űrlap  benyújtás  támogatási  szolgáltatás
igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az
elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.

Indokolás

Engedélyes kérelmet nyújtott be Révfülöp Halász utcában lévő 1279/1 hrsz.-ú, önkormányzati
tulajdonú, 15 m2 nagyságú közterület igénybevételére, 2022. június 01.- 2022. augusztus 31.
időpontok  között,  „LóCart”  gyermekjáték  üzemeltetése  céljából.  A  Képviselő-testület
különösen  a  korábbi  évek  tapasztalatai  alapján  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  kérelmezett
tevékenységhez  a  kérelemben  szereplőnél  több,  legalább  30  m2  hely  szükséges,  így  a
biztosított terület nagyságáról ennek megfelelően, a kérelemben szereplőtől eltérően döntött. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és
a közterületek rendjéről  szóló 11/2010.  (VI.  2.)  önkormányzati  rendelete  (a továbbiakban:
rendelet) 2. § (1) bekezdés r) pontja szerint a közterület használatához engedélyt kell kérni
gokart kölcsönzés, üzemeltetés üzemeltetése céljára. 



A rendelet  11 § (1) és (4) bekezdése alapján a közterület-használatra  vonatkozó kérelmet
annak kell benyújtania, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet az arra rendszeresített
formanyomtatványon kell előterjeszteni. 
A rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a közterület-használatra vonatkozó kérelembe meg kell
jelölni: 
a)  a  kérelmező  természetes  személy  nevét,  jogi  személy  és  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező gazdasági társaság esetén a cég nevét, és a felelős ügyintéző nevét, 
b) állandó lakhely, telephely címét, telefonszámát,
c) a közterület-használat célját és időtartamát.
d) a közterület-használat helyét, módját és mértékét
e)  a  kérelmező  által  folytatni  kívánt  tevékenységben  résztvevő  tagok,  családtagok,
alkalmazottak, megbízottak nevét és lakcímét.
A (2) bekezdés szerint a kérelemhez mellékelni kell:
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító másolatát;
b) helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni a közterület használat helyét.
Az  (5)  bekezdés  alapján  a  használat  mértékét  oly  módon  kell  meghatározni,  hogy  a
használattal  érintett  területet  négyzet  vagy téglalap alakzattal  kell  megjelölni,  úgy, hogy a
közterület használat szélső pontjai beleessenek.

Az  Engedélyes  által  benyújtott  közterület-használati  engedély  kérelem  megfelel  a  fenti
rendeletben foglaltaknak. 

A rendelet 15. §. (1) bekezdése értelmében: „ A közterület-használati engedély kiadása során
minden körülményt mérlegelve a vonatkozó jogszabályokban foglaltak figyelembevételével
azt  kell  vizsgálni,  hogy  a  határozat  közérdeket  nem  sért-e,  a  környezetre  milyen  hatást
gyakorol, a közrendet a közbiztonságot, közerkölcsöt, egészséget veszélyezteti-e, az ott lakók
nyugalmát nem e zavarná.”

A rendelet 15 § (2) bekezdése alapján a közterület-használati engedélyről szóló határozatnak
tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,
b) a közterület- használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel

bekövetkeztéig érvényes,
c) a  közterület-használat  helyének,  módjának,  mértékének  és  feltételeinek  pontos

meghatározását,
d) anyagok  és  szerkezetek  tárolásával  kapcsolatos  közterület-használatnál  annak

kikötését,  hogy a tárolás csak a munka-  és egészségvédelmi előírásokban foglaltak
szerint történhet,

e) a közterület- használat időtartalma alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és
tisztántartási kötelezettség előírását, 

f) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot - kártalanítási
igény nélküli - helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

g) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének
módját,

h) a közterület-használattal járó járulékos költségek (energia-díj, vízdíj, stb.) viselésének
és megfizetésének módját,

i) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő bejelentett családtagjainak,
illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét,

j) a jogorvoslati eljárás lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatást,



k) tájékoztatás  a  közterület  használat  megszűnésének,  megszüntetésének,  illetve  az
engedély visszavonásának eseteiről.

A rendelet  15. § (3) bekezdése szerint, Kérelmező köteles a közterület-használatáról szóló
engedélyt a helyszínen tartani, és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.”

A rendelet  17. § (1) bekezdése szerint a közterület  használatáért  közterület-használati díjat
kell fizetni. 
A közterület-használat díjtételét a rendelet 3. számú melléklet 16. pontja az alábbiak szerint
állapítja meg: 
Gokart kölcsönzés, üzemeltetés: 4.600 Ft /m2 /hó 

A Képviselő-testület a döntését a fent hivatkozott rendelkezések alapján hozta meg. 
Az általános közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:  Ákr.)
116.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  határozattal  szemben  nincs  helye  fellebbezésnek,  ha  a
képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést.
Az Ákr. 114. § (1) bekezdése értelmében, az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható 
végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Révfülöp,2022.május  19.

K.m.f.

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester címzetes főjegyző 

A kivonat hiteléül: 
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