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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 2-án (hétfőn) 16.00 

órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Eitner József  képviselő 

  Miklós Tamás  képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő 

  Slemmer József János képviselő  (5 fő) 

 

Török Péter alpolgármester és Szabó Sándor Pál képviselő bejelentette távolmaradását. 

 

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Egyedné Kovács Margit pénzügyi ügyintéző, 

Müller Márton főtanácsos. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: - 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a megjelent 

képviselő urakat, jegyző asszonyt, munkatársakat.   

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő képviselő, 

és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat, és elmondja, hogy az írásban kiadott napirendekhez képest még néhány 

hozzájött, melyeket elmond az ismertetés során: 

 

1. A 2015. évi költségvetés módosítása  

2. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  

3. Belső ellenőrzési jelentés  

4. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2015. 

évi tevékenységéről  

5. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata  

6. A strandfürdők használatának rendjéről szóló rendelet módosítása  

7. Közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározása, szankciók be nem tartásuk 

esetén  

8. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

9. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásának előkészítése  

10. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása  

11. Gyermekvédelmi beszámoló  

12. Káli úti járdaépítés II. szakasz közbeszerzés eredményéről szóló döntés meghozatala 

13. Kérelem a Szigeti Strandon lévő 5 m2-es helyiség bérletére 

14. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos, „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” 

igénylésének benyújtása 

15. Hozzájárulás Kerényiné Szeifert Ilona divatáru üzlet előtt előtető építéséhez 
 

Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel 

szavazzon.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 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. A 2015. évi költségvetés módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Belső ellenőrzési jelentés (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2015. 

évi tevékenységéről (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

6. A strandfürdők használatának rendjéről szóló rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

7. Közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározása, szankciók be nem tartásuk 

esetén (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

8. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

9. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásának előkészítése (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

10. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

11. Gyermekvédelmi beszámoló (tárgyalja: OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

12. Káli úti járdaépítés II. szakasz közbeszerzés eredményéről szóló döntés meghozatala 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

13. Kérelem a Szigeti Strandon lévő 5 m2-es helyiség bérletére 
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

14. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos, „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” 

igénylésének benyújtása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

15. Hozzájárulás Kerényiné Szeifert Ilona divatáru üzlet előtt előtető építéséhez 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

 

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. Kiegészíteni nem kívánja az 

előterjesztést.   

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Nem érkezett kérelem, nem kellett 

döntést hoznia a bizottságnak.  

 

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

78/2016. (V.02.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

1. A 2015. évi költségvetés módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták.  

Mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, 4 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 2 igen szavazattal 

javasolja elfogadásra a rendeletmódosítást.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi a pénzügyi munkatársát, hogy kívánja-e kiegészíteni az 

előterjesztést.  
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Egyedné Kovács Margit pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a képviselő uraknak van-e kérdése?  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: A napirendi pont tárgyalásakor még 3 fő volt jelen a Gazdasági Bizottság 

részéről. Egyhangú volt a döntés, de közben egészültek ki 4 főre.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a kiegészítést. Kérdéseknél tartanak.  

 

Sümegi Gábor képviselő: Tisztelt Testület! A bizottsági ülésen is szólt egy-két mondatot a 

zárszámadáshoz. Tudja, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan a zárszámadás nagyon izgalmas 

témának számít a testületek előtt. Szakmai szempontból fontosnak tart egy-két olyan dolgot kiemelni, 

és elmondani, ami azért fontos, mert olyan helyzet van, hogy a költségvetés előbb elkészül, mint a 

zárszámadás. Ami a gazdálkodó egységeknél, gazdálkodó szervezeteknél általában jó esetben is 

egyszerre szokott elkészülni, amikor tudják az éves elszámolást. Nyilván a főszámokkal tisztában 

voltak év elején. Szeretne egy-két dolgot hangsúlyozni, mert ez azt mutatja, hogy a tervezésüket, amit 

elfogadtak, a zárszámadás mérlegadatai alátámasztják. Kezdené azzal, hogy általában 90-100% közötti 

teljesítés volt a bevételek tekintetében, és a kiadások esetében 65%, nem történt meg minden.  A 

tervezett felhalmozási kiadások elmaradása miatt történt. Ennek a lényege az, hogy ez mutat 192 mFt-

os pluszt, a bevételek javára, és ez a pénzmaradványnál is megmutatkozik, szinte fillérre pontosan 

ugyanannyi. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan vághatnak neki a 2016-os évnek gazdasági, pénzügyi 

értelemben egyaránt. Ez egy lényeges kérdés. A másik, amiről még szeretett volna szólni, az pedig a 

bevételek, a bevételeknek a szerkezete. Ezt elmondta már. A bevételeiknek a 36%-a működési 

tevékenységből származik, strandokból, különböző bérleti, közterület használati díjakból, amelyek 

hosszabb távú szerződésekkel alá vannak támasztva, biztonságosnak tekinthetik az évenkénti hasonló 

nagyságrendű bevételeket. Nincs is ezzel probléma, korrekten megtörténnek a befizetések. Ebben egy 

jelentős összeg a kempingnek a bérleti díja, ami szintén egy hosszú távú, korrekt kapcsolaton alapul, 

és a múltban, sem a jövőben nem lesz probléma a fizetési dolgokkal. Ezek mind azt támasztják alá, 

hogy biztonságosan tudnak gazdálkodni, és az az összeg, amiről szólt természetesen megfelelő 

tartalékolást kell alkalmazniuk, hogy az évet nyugodtan tudják kezdeni. Legyen vésztartalék az év 

elején, és év végén is, amikor már megcsappannak a bevételeik. Még egy dologról beszélt, elmondja 

azért nagyon röviden itt is. Elég vaskos anyagot kellett készíteni a munkatársaiknak, kollégáiknak, és 

ebben olyan dolgokat hoztak be, ami korábbi években nem volt. Ez pedig az, hogy a mérlegnél 

eredmény kimutatást forszíroz a központi irányítás, amivel ő szakmai értelemben nem tud teljesen 

egyetérteni, mert szükségtelennek tartja, mert ahogy elmondta, az önkormányzatok nem szabadon 

gazdálkodnak, nem szabadon döntenek arról, hogy honnan szednek bevételt, legkevésbé pedig arról, 

hogy ha nincs elég fedezetük, pénzük. Legkevésbé pedig arról nem, hogy mire költik. Ilyetén formán 

egy eredmény kimutatás dolog, ami nem haszontalan természetesen, de ez nem igazán, nem igazán ez 

a legfontosabb, mert alapvetően pénzügyi dolgokról beszélnek, ez a beszámolónak is a döntő része, a 

bevételeik, kiadásaik aprólékos részletezéséről szól. A bevételi oldalon elmaradt bevételek, korábbi 

évek tartozásait is be kell venni a módosításba, az éves módosításba, és ehhez mérni a valóságos 

bevételt, a ténylegeset, ami december 31-ig befolyt. Szakmailag azért vitatja, mert az ő ismerete 

szerint az egy követelés, ami nem jött be, az követelés, ami bejött azzal tudnak gazdálkodni, ha van 

tartozásuk, az is a mérlegben jelenik meg, az pedig az ő számukra tartozás. Bele van olyan fogalom is 

egy kicsit keverve, ami nagyságrendileg nem nagy dolog, de szakmailag mondja, hogy ezt nem tartja 

helyesnek, mert ez a gazdasági számvitel, meg mérlegkészítés, eredményszámítás felé tolni a 

költségvetési szerveket ebben nem lát nagy rációt, mert ez alapvetően pénzügyi szemléletű, mindig is 

az volt.  

Ennyi kiegészítést szeretett volna hozzátenni azzal, hogy akkor is elmondta, stabilan áll a 

költségvetésük, a tavalyi is stabilan zárult, nyugodtan indulhatnak ebben az évben. Egyúttal szeretné a 

kolléganőknek kifejezni köszönetüket, és az elismerésüket az egész éves munkáért.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni elnök úr részletes hozzászólását. Egyúttal jelezné, hogy 

elnök úr az 1-2. napirendről együttesen fejtette ki véleményét. Az 1. napirend a 2015. évi költségvetés 

módosítása, miután az módosult, egybevág a 2015. évi zárszámadással is. A laikusoknak egy kicsit túl 
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részletesnek tűnt, de a következő napirendnél feltehetően megtérül, amennyiben nem fogják még 

egyszer elmondani. Van-e valakinek kérdése, észrevétele a 2015. évi költségvetés módosításával 

kapcsolatban?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet 

módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

4/2016. (V.06.) önkormányzati rendeletet 

 

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 
 

 

2. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták.  

Mindkét bizottság tárgyalta.  

 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, 3 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  
 A bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra a zárszámadásról szóló rendeletet.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi a pénzügyi munkatársát, hogy kívánja-e kiegészíteni az 

előterjesztést.  

 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a képviselő uraknak van-e kérdése, észrevétele?  

 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelet 

elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja az 

 

5/2016. (V.06.) önkormányzati rendeletet 

 

a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról. 
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3. Belső ellenőrzési jelentés (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Mindkét bizottság tárgyalta. 

Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 3 

igennel, egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 2 igennel, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

 

Kondor Géza polgármester: Jegyző asszonyt kérdezi, hogy a napirendi pontot kívánja-e 

kiegészíteni?  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Nem kívánja kiegészíteni.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a képviselő uraknak van-e kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a belső ellenőrzési jelentést elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

79/2016. (V.02.) Kt. határozata  

a  2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és 

elfogadja azt. 

 

 

 

4. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2015. 

évi tevékenységéről (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Két társulás van, az egyik 

óvodai társulás, mely 4 taggal működik, Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes és Révfülöp. 

Egyetértésben működnek, harmonikus kapcsolatról beszélhetnek. Az óvodával kapcsolatban nem igen 

kívánja kiegészíteni a beszámolót. A révfülöpi szociális társulás a káli-medencei falvakkal közösen 

működtették, különböző gondok miatt, a tapolcai kistérségi társulásnál folytatják tevékenységüket. 

Kisebb önköltséggel dolgoznak. Azt gondolja, hogy a gondozottak nem vették észre a változást. A 

gondozónők ugyanabban az irodában, ugyanolyan körülmények között dolgozhatnak, csak a 

munkaszerződésükön más szerepel, mint munkáltató.  

Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Mindkét társulás megfelelően, 

eredményesen dolgozott. Erről szól a beszámoló. A bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra.  

 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

végigtanulmányozta a beszámolót, alapos, részletes, úgy, hogy 3 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadásra javasolja.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a képviselő uraknak van-e kérdése, észrevétele?  

 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a polgármester beszámolóját az Önkormányzat 

részvételével működő társulások 2015. évi tevékenységéről elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

80/2016. (V.02.) Kt. határozat  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 

2015. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.  

 

 

 

5. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Minden évben 

felülvizsgálják, változtatást nem javasolnak. Mindkét bizottság tárgyalta.  

Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A temetkezéssel kapcsolatos 

költségek, amik a lakosságot érintik, nem változnak. Itt arról van szó, hogy a létesítmények 

használatáért a temetkezési szolgáltató eddig fizetett 8.000 Ft-ot, most ezt a testület eltörli. A bizottság 

2 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.  

 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság vita 

nélkül  3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: A jegyző asszony jelezte, hogy a bizottsági ülésen is, nehogy hibát 

kövessenek el. Már tavaly javasolták ezt, ugyanebben a körben, hogy ezt a 8.000 Ft-ot, nem életszerű, 

ne hárítsa tovább a temetkezést végző vállalkozás, tavaly javasolták, hogy módosítsák a rendeletet. Az 

előkészítés megtörtént, és most arról kellene dönteni, hogy ezt elfogadják, és utána ha más nincs, 

akkor egységesen elfogadják.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Az egy külön határozati javaslat, akarnak-e ezen kívül változtatni vagy sem.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a képviselőknek van-e kérdése, észrevétele?  
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 

8/2000. (V.29.) önkormányzati rendelete módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja az 

 

6/2016. (V.06.) önkormányzati rendeletet 

 

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2000. (V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a temetővel kapcsolatos 

díjakat nem kívánja módosítani, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

81/2016. (V.02.) Kt. határozat  

 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 

szóló 8/2000. (V. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a temetővel kapcsolatos 

díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat módosítani nem kívánja. 

 

 

 

6. A strandfürdők használatának rendjéről szóló rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Ezt minden évben meg 

szokták határozni, hogy a térítési díjakon kívánnak-e módosítani, illetve a nyitva tartási időket 

pontosítani szokták. Ebben az évben, az eddigi hagyományokat ápolva, javasolták, hogy június első 

szombatja és augusztus utolsó vasárnapjával történjen a jegyszedés kezdete, illetve a vége. Kérte a 

bizottságokat, határeset ebbe a napirendbe beolvasztani, de szerette volna kérni, és bizottsági ülésen 

ezt támogatták, hogy a kilátó nyitva tartásával, illetve jegyszedésével kapcsolatban hozzák meg a 

döntést, nem lenne-e célszerű a jegyszedéstől eltekinteni.  

Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A Gazdasági 

Bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, egyetértettek a strandfürdők díjának 

változatlanságával, nyitva tartásával, és a kilátóval kapcsolatosan pedig a rendelkezésükre bocsátott 

számadatok alapján azt mutatták a bevételek nem fedezik a jegybeszedés költségeit. Ezért ennek 

különösebb értelme nincsen, hogy ezért létszámokat tartanak fenn, többet adnak ki, mint amennyit 

beszednek. Az a vélemény alakult ki a bizottságnál, hogy a jegybeszedést megszüntetik, és más 

módon történik a kilátó és környékének ellenőrzése. Ezt 4 igen, egyhangú szavazattal támogatják. 

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság megtárgyalta, nem 

akarja elismételni elnök úr által elmondottakat, mindhárom dologban egyetértettek, 2 igennel 

javasolják a testületnek elfogadásra.  
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Kondor Géza polgármester: A kilátóval kapcsolatban elmondja, amikor nagyon jó idő van, akkor a 

kilátónál alacsony a bevétel, tavaly nagyon jó idő volt, 380 eFt nettó bevétel volt. A dolgozók bére 570 

eFt-ban állt meg. Nyomtatvány, egyéb költségek még jöttek hozzá. Az idén sajnos nehezedni fog a 

parkolás lehetősége, mert a Top Panorámánál tulajdonosváltozás történt, a tulajdonos jelezte, hogy 

ragaszkodik a magánterülete bekerítéséhez. Gyakorlatilag az ő feladatuk, hogy már a Petőfi utcában, a 

Kilátó utca feljáratánál felhívják a figyelmet, csak az ott lakók menjenek be, mert még a megfordulás 

is ettől kezdve komoly problémát fog okozni. Azt gondolja, hogy a pályázati előírásoknak bőven 

eleget tettek. Azért ne fizessenek embert, hogy veszteséget termeljen. Természetesen arról 

gondoskodni kell, hogy az ellenőrzése fokozottabb legyen. Ha lehetőség van, akár napi szemlét 

tartsanak a munkatársaikkal, hogy minden rendben van műszakilag és technikailag. Ezt szerette volna 

ezzel kapcsolatban elmondani. Kéri a képviselőket, ha a strandfürdőkkel kapcsolatban, vagy a 

kilátóval kapcsolatban van kérdésük, észrevételük tegyék meg. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a bizottság által javasolt döntés 

megerősítésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

82/2016. (V.02.) Kt. határozat  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a strandfürdők használatának 

rendjéről szóló rendeletét nem kívánja módosítani.  

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a strandfürdők 2016. évben június első szombatja 

és augusztus utolsó vasárnapja közötti időtartamban tartsanak nyitva. 

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a kilátó 2016. évtől ingyenesen látogatható legyen.  

 

 

7. Közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározása, szankciók be nem tartásuk 

esetén (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Akkora téma volt, hogy a 

bizottságok is úgy döntöttek, nem biztos, hogy azonnal kellene megoldani ezt a problémát.  

Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A Gazdasági 

Bizottság áttekintették az anyagot, amit kaptak. Nagyon jól előkészített, szakmailag szinte mindenre 

kiterjedő dolog, ami ezeket a szabályokat magába foglalják, és éppen ezért az anyagra való tekintettel, 

nagy, átfogó anyag, javasolják, hogy vegyék még át részletenként, amikor az egész dolog összeáll, 

akkor egy rendelet-tervezetet kell benyújtani, és akkor tudják elfogadni. A bizottság 4 igen szavazattal, 

egyhangúlag azt javasolja a testületnek, hogy erre a napirendi pontra későbbi időpontban térjenek 

vissza.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Ugyanez volt a bizottság 

véleménye. Nagyon részletes szabályozás került eléjük. A bizottság véleménye, gondolják végig, és ha 

szükséges a mindennapokhoz igazítsák, finomítsák, későbbi időpontban térjenek vissza. Ezt 2 igen 

szavazattal, egyhangúlag javasolják elfogadni. 

 

Kondor Géza polgármester: Elsősorban azt változtassanak meg, amit alaposan megismernek. Ami 

jó, és nagyon sok minden van, annyira részletekre kiterjedőek a rendeleteik is, hogy ezt még néhány 
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munka bizottsági ülésen finomítani kellene, és az anomáliákat, vagy akár a végrehajtásnál úgy érzik, 

hogy módosítani kell, akkor lépjenek tovább. Ez a napirendi pont képviselői javaslatra került be a 

munkatervbe. Úgy gondolja, ha azzal, hogy ezt tovább tudják egy kicsit gondolni, azzal inkább 

hasznot húznak, mint kárt okoznak. Úgy, hogy egyetért az elnök urak javaslataival. Kérdezi a 

képviselő urakat, hogy van-e kérdés, észrevétel?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a közösségi együttélés 

alapvető szabályainak meghatározása napirendi pontra későbbi időpontban térjenek vissza, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

83/2016. (V.02.) Kt. határozat  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közösségi együttélés alapvető 

szabályainak meghatározása, szankciók be nem tartásuk esetén” napirendi pont tárgyalására 

későbbi időpontban tér vissza.  

 

8. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Ezzel a témával most 

foglalkoznak már harmadszor. Szintén a háziorvos iparűzési adójával kapcsolatos. Nem az ő 

hibájukból kell harmadszor foglalkozni vele. Jegyző asszonyt megkéri, hogy adjon tájékoztatást, miért 

kell ismét ezzel foglalkozni.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: A vállalkozó orvos részére biztosított mentesség, kedvezmény a helyi 

iparűzési adóból ún. de minimis támogatásnak minősül az EU jogszabályok alapján, és minden ilyen 

támogatást a Miniszterelnökség Támogatást Kezelő Irodájával kell véleményeztetni az elfogadás előtt. 

Ez már valóban a harmadik körös tárgyalás, tekintettel arra, hogy a véleményező szerv javaslatokkal 

élt a rendelet elfogadásával kapcsolatban, azt beépítették, viszont a beépítés után újra vissza kellett 

küldeniük, és ez a végleges változat, amiről döntött a Támogatást Kezelő Iroda. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Mindkét bizottság tárgyalta.  

 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

tudomásul vette, megerősítve a Támogatást Kezelő Iroda véleményével, állásfoglalásával, a 

jogszabályokat is felsorolta, és ezekkel kiegészítve, bízik abban, hogy elfogadásra kerül az 

adminisztratív előkészítése ennek a rendeletnek, ezért a bizottság 4 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  
 A bizottság 2 igen szavazattal javasolja elfogadásra a helyi adórendelet módosítását.   

 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a helyi adókról szóló rendelet módosításával 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

7/2016. (V.06.) önkormányzati rendeletet 

 

a helyi adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

9. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásának előkészítése (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Korrekció történt az 

előterjesztésben. A bizottsági ülésen már elhangzott, hogy javításra volt szükség. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  A mellékletben szerepelnek az egészségügyi ellátási körzetek, és a 

kiküldött anyagban Révfülöpnek a háziorvosi alapellátási körzetében szerepelt Salföld, hibásan. 

Gyakorlatilag elírás történt, és amikor kiküldték az anyagot, akkor a doktor úr jelezte, Salföld nem ide 

tartozik. Teljesen jogos volt az észrevétele. Javították ez a mellékletet, a honlapon is kicserélték, és a 

doktor úrnak pedig megköszönte azúton is, meg ezúton is köszöni, ha nézi a televíziót, hogy jelezte a 

hibát.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri a 

bizottságok véleményét.  

 

 

 

Bizottsági vélemény 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  A bizottság 2 igen szavazattal 

javasolja elfogadásra az egészségügyi rendeletet. 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság 

megtárgyalta a napirendi pontot, 4 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra az egészségügyi 

rendeletet.  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki az egészségügyi alapellátás körzeteinek 

meghatározásáról szóló rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

84/2016. (V.02.) Kt. határozat  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 

tartalommal a rendelet tervezetet véleményezésre megküldeni javasolja az alapellátást végző 

háziorvos, fogszakorvos és védőnő, valamint az országos módszertani intézet (Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)  részére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a vélemények megérkezését követően a véleményezett rendelet 

tervezetet a soron következő ülésre, elfogadásra terjessze elő. 
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Felelős: Kondor Géza, .polgármester 

Határidő: a) azonnal (véleményezésre megküldésre) 

       b) véleményezett rendelet tervezet megérkezését követő testületi ülés 

 

 

 

10. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Az előző ülésen elhangzott, 

hogy az elmúlt évben hányszor kellett már módosítani, de az élet mindig produkál új dolgokat. 

Jelenleg ennek a napirendnek az az oka, hogy érkezett egy olyan kérelem, popcornt és vattacukrot 

szeretnének árusítani, és mobilasztal felállításához hozzájárulnak-e, illetve ezzel párhuzamosan meg 

kellett határozni, hogy milyen kategóriába kívánják behelyezni. A meglévő rendeletben ezt nem 

lehetett egyértelműen besorolni. Az alkalmi árusítás szerepel, azt megbeszélték, hogy viszonylag 

magas tarifa. Az alatt azt értik, amikor valami nagy rendezvény van, Balaton átúszás, Villa Filip 

Napok, és tényleg garantált a sok ember. Illetve a 12-13-as pontja a mellékletnek egymással ellent 

mondott. Az egyik volt egy 700 Ft/m2/hó, abszolút nagyságrendekkel eltérő, és a jegyző asszonnyal 

úgy látták jónak, ebből a két pontból kell egy, a követelményeknek megfelelő kategóriát létrehozni, 

ahol 1.000 Ft/m2//nap, és minimum 2 m2 –es minimális elvárást szeretnének a képviselő urakkal 

elfogadtatni. Először rendeletet kell módosítani. A kérelemmel kapcsolatban a bizottság állást foglalt, 

hogy ezt a tevékenységet kívánja-e engedélyezni, vagy nem. Ugyanis csak júniusra van lehetőség előre 

láthatólag, hogy a rendelet megalkotódjon, ha ezt elfogadják, vagy támogatják.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Megalkotódik most, csak a hatályba lépés később lesz.  

 

Kondor Géza polgármester: Állást kell foglalniuk, hogy engedélyezik-e a közterület használatot, ha 

a módosított közterület díjat a kérelmező tudomásul veszi, és a tevékenységet folytatni szeretné. A 

közterület használatról zárt ülés keretében kell majd dönteniük. Most jelenleg egy elvi állásfoglalást 

kellene tenniük, hogy ha a rendeletet módosítják, és ezt elfogadják, név nélkül, akkor ezt a 

tevékenységet támogatják, vagy nem.  

Mindkét bizottság tárgyalta.  

 

 

Bizottsági vélemény 

Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A Gazdasági 

Bizottság megtárgyalta, és egyetértettek azzal a javaslattal, hogy a két eltérő, de közel azonos 

tevékenységre vonatkozó bérleti díj helyett alkossanak egy olyant, ami befogja a két fajta 

tevékenységet, az alkalmi árusítás különböző módozatait, és egységes díjat alkalmazzanak a jövőben. 

Ezt 4 igennel, egyhangúlag elfogadták azzal a feltétellel, hogy 1000 Ft/m2/nap és 2 m2 az alsó határ. 

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság nem volt egységesek,  

1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal  nem tudtak javaslatot, döntést hozni.   

 

Kondor Géza polgármester: Két fajta döntés volt. A rendeletmódosítást támogatták, csak a 

tevékenységgel nem értettek egyet.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Így van. A bizottság a rendelet 

módosítását támogatta, de a tevékenységgel kapcsolatban döntést nem tudtak hozni.  

 

Kondor Géza polgármester: Azt gondolja, hogy vitát most sem az fog generálni, hogy azt a 2.000 

Ft/nap (2 m2) + áfa összeget a Halász utcában, aki ilyen tevékenységet folytat nem tudja 

kigazdálkodni, annak nem a Halász utcában kell árulni. Azt kellene megvitatniuk, hogy a Halász 
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utcában, mobil árusításra, asztal, amit elpakol, visszapakol stb. kívánnak-e teret adni. Semmi nem 

kötelezi őket erre, de egy közös véleményt lenne célszerű kialakítani. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel 

van-e napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Slemmer József János képviselő: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a megkeresésben három 

alternatív lehetőség volt. Úgy gondolták, a bizottság nevében is mondhatja, hogy a Halász utcában a 

kiállító terem előtti részen semmiféle kitelepülést nem szeretnének támogatni. Esetlegesen a Gomba, 

illetve a felső utcaszakaszra Sörkert bejárata melletti részt tudják ajánlani erre a célra, a ruhásbutik 

melletti részre.  

 

Miklós Tamás képviselő: Az önkormányzat, a képviselő-testület a rendeleteivel szabályozni tudja, 

befolyásolni tudja egy kicsit a környezet alakulását. Ő azért azt nézi „árusító sátor, asztal, egyéb 

automata, könyv- és hírlap” egy kalap alá kerül teljesen. Úgy gondolja, hogy ha valaki könyv-, újságot 

vagy hírlapot kezdene árusítani, akkor még pénzt sem kellene kérni tőle, annak ellenére, hogy 

gazdasági tevékenység, mivel egy szolgáltatás szélesítés lenne egy üdülőkörzetben, ami hiány. 

Ilyennel tudják esetleg befolyásolni, hogy nem kérnek esetleg közterület foglalási díjat. Legyen ilyen 

is, mert teljesen elfogytak az ilyen jellegű szolgáltatások, amelyek szélesítik az itt megforduló jövő, 

menő vendégeknek a közérzetét is, mert meg tudja venni. Egy vattacukor, egy popcorn egészen más, 

mint egy újságárus. Ez az ő véleménye. Most megint egy kalap alá veszik ugyanazon díjszabás alá, 

nincs ellene, nem akar a bizottságnak véleményét megkételyezni, de a jövőben kellene ilyenre 

gondolni, vagy visszatérni erre. Eredményes-e, nem kellene ezen változtatni.  

A másik, hogy ott a Halász utca. El kellene szintén a szabályozási rendszerüket dönteni, hogy mindent 

odazsúfolnak egy adott rövid szakaszra, vagy azt mondják a szépen elkészített, kövezett Halász utcai 

részen, a múzeum, a galéria előtt maradjon meg kulturális kínálat, és a másik oldalán meg ott van a 

szolgáltató, arra kerüljenek át a szolgáltatók. Ha oda kerülne most automata, vagy éppen popcorn. Jó, 

hogy van, kell, de nem a bejárat előtt, mert ott állnak az autók, ott áll meg minden időnként. Nem is 

lehet látni sem a galériát, sem még a múzeumnak a bejáratát úgy el van foglalva időnként. Nem is 

szólva arról, hogy mennek a biciklisek, a gyerekek. Túlzsúfolttá válik, egy rendezettség felé jó lenne, 

ha elmozdulnának. Summa, summarum, javasolja, hogy olyan módon, ugyan ez nem tartozik a 

rendeletmódosításhoz, külön foglalkoznak, zárt ülésen. 

 

Kondor Géza polgármester: Zárt ülés akkor lett volna, ha a kérelmet bírálják el. Azért szeretne egy 

elvi döntést, hogy engedélyezik-e egyáltalán a tevékenységet. 

Úgy gondolja, hogy abban egyetértenek, amit Slemmer képviselő úr is elmondott az egybehangzott 

azzal, ami a bizottsági ülésen is elmondtak. A galéria előtti rész tabu, plusz még kielemezték m2-re a 

Halász utcát, a túloldalon kerékpártartók, könyökölnek a kocsma előtt, nincs hova tenni. A Gomba 

előtti rész megtelt, A Hamburgeres elé, a ruhás butik elé nem rakhatja. A cukrászda elé nem szabad 

pakolni. Gyakorlatilag a nyilvános wc és a sörkert előtti rész maradt. Abban is benne van, hogy 

fontolják meg, tartósan, egész nyárra akarnak-e ilyent, mert ő sem ragaszkodik hozzá. Ezt majd 

mindjárt megvitatják. Visszatérve a rendeletmódosításhoz, Tamás, azt gondolja, hogy maximálisan 

igaza van, nem normális dolog az, hogy a könyvért, az újságért többet kell fizetni,  mint az egyéb 

tevékenységért, de a következőt szeretné azért elmondani, eddig a 13. pont arról szólt, könyv-, 

hírlapárusítás, ezek céljára szolgáló pavilon elhelyezése 700 Ft/m2/nap, fölötte a 12. árusító sátor, 

árusító asztal, árusító és egyéb automata elhelyezése 2000 Ft/m2/hó, tehát gyakorlatilag, aki 1 hónapig 

ezen tevékenységet, mondjuk újságot árult 21.000 Ft-ot fizetett 1 m2-re, és aki vattacukrot árult volna, 

az fizetett volna 2000 Ft-ot, amit Tamás is mondott, az itt látszik, hogy mindig akkor jön elő egy 

dolog, amin átsiklanak, amit kívül állók sokszor jobban látnak, amikor egy olyan kérelem érkezik be, 

amit kielemeznek, hogyan lesz, miért van az, hogy a vattacukorért tizedrészét fizet, mintha folyóiratot 

árul. Ebből gondolták, hogy legyen egy egységes tarifa. Újságárusításra egyébként még nem érkezett 

megkeresés hozzá, illetve aki újságot árul, az valószínűleg mobilárusításban levő nagyon minimális 

tarifával tud élni, mert neki nem kell lepakolni, akkor arra ki tudnak térni. Gyakorlatilag itt azért a 

különbség azt gondolja, hogy elmosódott. A mozgóárusításra 2.000 Ft/m2//nap, és egy újságost ő abba 

a kategóriába el tudná képzelni, ha olyan jelentkezik. Ebben egyetértenek. 

Azt gondolja, hogy vegyék két felé a témát a megvitatásnál.  
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Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 

rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

8/2016. (V.06.) önkormányzati rendeletet 

 

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2010. (VI.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri azt vitassák meg, hogy egész nyárra kért popcornos standra 

szükségük van-e, megengedik-e. A jelenlegi tarifával nem biztos, hogy elfogadja. Ha elfogadja, akkor 

180.000 Ft bevételük származna. A Halász utcát tekintve összességében nem egy meghatározó 

tényező, de döntsék el.  

 

Slemmer József János képviselő: Azon a helyen, ahol beszélték, meg lehet próbálni.  

 

Kondor Géza polgármester: A Sörkertnél, az esetleges rendezvényeknél a bejárást ne akadályozza. 

Az se biztos, hogy a vállalkozó ezekkel a feltételekkel is elfogadja.  

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy vattacukor-, popcorn árusításhoz a sörkert bejáratánál 

biztosítsanak helyet, amennyiben a vállalkozó a feltételeket elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

85/2016. (V.02.) Kt. határozat  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek vállalása esetén vattacukor- és popcorn 

árusításhoz a Halász utcában a sörkert bejáratánál tud helyet biztosítani azzal, hogy a 

tevékenység folytatása a rendezvényekre való bejutást nem akadályozhatja. 

 

 

 

11. Gyermekvédelmi beszámoló (tárgyalja: OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Az Oktatási, Szociális és 

Kulturális Bizottság tárgyalta. Kéri a bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Egy nagyon alapos anyag került a 

bizottság elé, amely részletesen elemzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok végrehajtását. 

Aminek örülhetnek az az, hogy a községben nincsen hátrányos helyzetű, sem halmozottan hátrányos 

helyzetű fiatal. Ez egy nagyon pozitív dolog. Ami kevésbé örvendetes, és a beszámolóból kiderül, 

hogy a lakosság száma csökken, az elmúlt 7 évben 53 fővel csökkent a 0-18 éves korosztály létszáma, 

de úgy gondolja, hogy ez nem révfülöpi sajátosság, hanem országos jelenség. Ezen nem tudnak 

változtatni. A bizottság a beszámolót jónak értékelte, és 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a beszámolóval kapcsolatban?  
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a gyermekvédelmi beszámolót elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

86/2016. (V.02.) Kt. határozata 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó átfogó értékelés 

elfogadásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.   

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2016. május 31.  

 

12. Káli úti járdaépítés II. szakasz közbeszerzés eredményéről szóló döntésmeghozatala 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A Közbeszerző Bíráló Bizottság meghozta döntését, nem voltak benne 

biztosak, hogy elkészül a testületi ülésre, és napirendre tudják tűzni. A képviselők előtt van az anyag. 

Ami érdekes, hogy a 4 meghívott közül 1 érvényes ajánlat érkezett, aki jelenleg is végzi a beruházást. 

Hogy miért csak ők, azt nem tudja, de nekik annyiban kényelmes, valószínűleg a költségek miatt. 

Tény és való a tervezők által előzőleg prognosztizált összeg, 7-8 mFt közötti, 7.752.600 Ft-os nettó 

árat ajánlották. Az ülés előtt kiosztották az anyagot. Ebben a VeszprémBer, illetve a Bíráló 

Bizottságba beválasztott kollégák, a jegyző asszony, a műszakis kolléga, a pénzügyi munkatárs, 

áttanulmányozta, és elfogadásra javasolják. A javaslat lényege, hogy a nyertes ajánlat tevőként, a 

Folyondár 2008 Kft-t javasolják kihirdetni. A Folyondár 2008. Kft. nettó ajánlati ára: 7.752.600 Ft. Az 

előző ülésen, amikor arról döntöttek, hogy a közbeszerzést beindítják, döntöttek a határidőről, ami 

június 20., az ajánlattételi felhívást is elfogadták. A lényeg az, hogy azt kellene megvitatni, hogy a 

Bíráló Bizottság javaslatával egyetértenek-e, és a Folyondár 2008. Kft. szíveskedjen a munkát 

folytatni.  

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Azt gondolja, hogy jó az ajánlat. A lakossági visszhang is jó. A 

kivitelező és a lakosság közötti kapcsolat jó.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Név szerinti szavazást kell tartani.  

 

Kondor Géza polgármester: A múltkor pont ezt miatt kaptak törvényességi felhívást.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: A név szerinti szavazást úgy szabályozza a szervezeti és működési 

szabályzat, hogy a jegyző névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által 

adott választ, ami igen, nem, vagy tartózkodom a névsorban rögzíti. Úgy, hogy készített egy névsort, 

és úgy fogja felolvasni a neveket, hogy először a polgármester úr, és utána a képviselők, abc-

sorrendben, és akkor be fogja ikszelni, hogy milyen választ ad a határozati javaslatra.  

Szavaztat.  
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Kondor Géza? 

Kondor Géza polgármester: Igen. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Eitner József?  

Eitner József képviselő: Igen. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Miklós Tamás?  

Miklós Tamás képviselő: Igen. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Slemmer József János?  

Slemmer József János képviselő: Igen. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Sümegi Gábor?  

Sümegi Gábor képviselő: Igen. 

 

Kondor Géza polgármester megállapítja, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete név szerinti szavazással, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 

alábbi határozatot: 

 

87/2016. (V.02.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp Káli úti gyalogjárda 

építés II. ütem  a 0+775 – 0+978 km. sz. közötti szakaszon” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

Az ajánlattételi felhívásra 1 érvényes ajánlat érkezett. (Folyondár 2008 Kft.) 

A Folyondár 2008 Kft (8227 Felsőörs Fenyves u.4.) által tett ajánlat: 7.752.600 Ft + 2.093.202 

Ft (áfa) bruttó 9.845.802 Ft. 

A Képviselő-testület a Folyondár 2008 Kft.-ét nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja, és elhatározza, 

hogy az ajánlattételi felhívás, valamint a benyújtott ajánlat alapján vele köt szerződést. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: a közbeszerzési eljárásban meghatározottak szerint. 

 

 

13. Kérelem a Szigeti Strandon lévő 5 m2-es helyiség bérletére 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A Szigeti Strandon van egy 5 m2-es helyiség, csak villany van benne, 

víz, nincs. Régebben strandcikkes tevékenységet folytatott egy bérlő benne. Solymosi Gellért jelezte, 

hogy a helyiséget és az előtte lévő területet gyermek animációs program (homokkép készítés) céljára 

szeretné igénybe venni. Kigyűjtette Müller Márton kollégával, hogy az az üzlethelyiség milyen 

tarifával volt értékesítve az elmúlt időszakban. 5 m2-es a terület, ezt maximum 3 évre lehetne pályázat 

nélkül bérbe adni, de az úriember csak erre a nyárra kérte, augusztus 31-ig a szezonra. Az üzlet éves 

díja: 150.000 Ft + áfa volt, javasolja, hogy ennyi is maradjon. Az éves kötelező terület használat 15 

m2, ami hozzá van írva az pedig 54.000 Ft + áfa volt, és javasolja, hogy mivel csak villanyszámla 

keletkezhet, és különösebben nagy kárt ebben az üres épületben nem tud tenni, egy 100.000 Ft-os 

kauciót esetleg kalkuláljanak bele. Természetesen a rezsiköltséget az illetőnek fizetni kell. Fizetési 

feltételeknél az előzőeknél is az volt, hogy a szerződés aláírásával egy időben az üzlet bérleti díját, a 

területfoglalási díját meg kell fizetni, nem egy horribilis összegről van szó, aki ezt a 150.000 Ft + 

54.000 Ft + 100.000 Ft-ot be tud fizetni, akkor azt gondolja, hogy megbízhatónak számít. A kaució 

garancia arra, hogy az esetlegesen okozott kár megtérüljön, be tudják hajtani. Ez az ajánlat érkezett. Ez 

az utolsó szabad üzlethelyiségük. Azt gondolja, hogy a tevékenység nem ütközik az ott dolgozók 
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üzletmenetébe. Tudja ezt a kérelmet támogatni. Kéri, hogy vitassák meg, amennyiben a képviselő-

testület úgy dönt, értesítik a feltételekről az érdeklődő fiatalembert.  

Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

Miklós Tamás képviselő: Strand animációt mondott?  

 

Kondor Géza polgármester: Azt írta „gyermek animációs program (homokkép készítés)”. Ezért 

fizetnének. 

 

Miklós Tamás képviselő: Ez nagyon jó. Épp ezt hiányolták a Fürdő Egyesület közgyűlésén is, hogy 

nincs a strandokon animációs tevékenység. Pont teljesül a kérésük, mert lesz rá lehetőség, persze 

díjazás ellenében.  

 

Kondor Géza polgármester: Ezzel kapcsolatban annyit elmondana, hogy közben felmerült, a 

Császtai strandon heti 1 alkalommal tavaly ezt az animációs tevékenységet folytatták térítésmentesen, 

3-4 órai időtartamban, egy balatonakali hölgy végezte. Kézműves dolgok mentek. Heti 1 alkalommal 

próbálták ki. Nagyon nagy sikere volt neki, nagy volt az érdeklődés. Ez egy üzleti alapon működő, 

amiről azt gondolja, próbálja meg.  

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a Szigeti Strandon lévő 5 m2-es üzlethelyiség 

bérbe adásával, a felolvasott tarifarendszerrel, egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

88/2016. (V.02.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonát 

képező, Révfülöp Szigeti strandon lévő 5 m2 területű helyiséget bérbe adja Solymosi Gellért 

8253 Révfülöp, Káli út 48. szám alatti lakosnak 2016. június 1. - 2016. szeptember 15. 

időtartamra 150.000 Ft/év +Áfa bérleti díjért „gyermek animációs, homokkép készítés” 

tevékenység végzése céljából. 

A bérlő köteles a szerződéskötéskor 100.000 Ft összegű kauciót fizetni. A bérleti díjat 

szerződéskötéskor kell megfizetni.  

A bérlő köteles a bérleményhez csatlakozó 15 m2 nagyságú terület bérleti díjat megfizetni, 

melynek díja 54.000 Ft + Áfa.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Szigeti strandon lévő 5 m2 

üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. május 31.  

 

 

14. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos, „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” 

igénylésének benyújtása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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Kondor Géza polgármester: Arról van szó, hogy a Társulástól gépkocsivezetőt küldenének el, az 

orvosi ügyelet átszervezése miatt. Ahhoz, hogy az onnan felszabaduló kollégák későbbi 

foglalkoztatását meg tudják könnyíteni, pályázatot kívánnak benyújtani, ehhez kell a képviselő-

testületnek a támogató döntése.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Illetve a leépítéssel kapcsolatos költségeknek a megtérülése várható ettől.  

 

Kondor Géza polgármester: Azt gondolja, hogy kötelességük ehhez hozzájárulniuk.  

Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos többletkiadások támogatása igénylésének benyújtását elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

89/2016. (V.02.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a 

Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 

Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési 

önkormányzat által alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 

a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem 

benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos 

egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását 

támogatja, azzal egyetért. 

 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat 

megküldésével értesítse. 

 

Felelős:  Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016.május 31. 

 

 

15. Hozzájárulás Kerényiné Szeifert Ilona divatáru üzlet előtt előtető építéséhez 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A Hamburger Büfé elé tervezett előtető építéséhez az előző ülésen már 

hozzájárultak. Ezt a tervezők eleve úgy tervezték, hogy hozzá van tervezve, de úgy, hogy ne kelljen 

egybe megépíteni a divatáru előtti épületrészt. Tulajdonképpen nem is mert kezdeményezni a 

vállalkozónál, mert nincs rá lehetőségük jelenleg, hogy ezt bármilyen formában megtámogassák, 

ugyanis nem titok, az üzlet alatti terület tulajdonjogával jogi eljárás van, nem tudták még tisztázni. 

Viszont ott a tervezővel és a kivitelezővel egyeztetve azt mondták, hogy gazdaságosabb lenne, ha 

egyszerre épülne meg, az a rész egyben zárulna. Egy elvi döntést kellene hozni, ha az előtető 

építésének költségét vállalja, akkor az önkormányzat hozzájárul a megépítéséhez, és a Hamburger 
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büfé előtetőjével együtt megépítsék. Ezt kellene megvitatniuk, és erről meghozni a döntést, mert úgy 

tudja, hogy a jövő héten már konkrét lépéseket tennének a Hamburger büfések.  

Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

Slemmer József János képviselő: Ugyanabban a szerkezeti kialakításban épülne meg? 

 

Kondor Géza polgármester: Igen, ugyanabban a szerkezeti kialakításban. Úgy tervezték, a tervezés 

az önkormányzat megbízásából készült, illetve a műszaki ellenőrzés is az önkormányzat megbízása 

alapján történik. Elsősorban a Hamburger büfét érinti, az előtető építésénél betartja a szabályokat, mert 

a múltkor megszavazott beszámítási technológiára akkor kerül sor, ha úgy valósul meg, hogy a 

műszaki ellenőrzés azzal maximálisan egyetért.  

 

Sümegi Gábor képviselő: Azért támogatja abban a formában a dolgot, ahogy a polgármester úr is 

elmondta, mert említette, hogy a tulajdonviszonyok még nem tisztázódtak.  

 

Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki Kerényiné Szeifert Ilona előtető építésével 

egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

90/2016. (V.02.) Kt. határozata 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Révfülöp 1279/1 hrsz.-ú 

közterületen a Kerényiné Szeifert Ilona ruházati üzlete előtt tervezett előtető megépítésével 

az egységes arculat megtartásával, az önkormányzat által előzetesen engedélyeztetett tervek 

alapján, valamint az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr bevonása mellett 

egyetért, azzal, hogy a kivitelezés költségeihez hozzájárulni nem áll módjában. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2016. június 1.  

 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendi pontjainak a végére értek. Kérdezi a képviselő urakat, van-e 

valamilyen bejelenteni valójuk, észrevételük, kérdésük? Amennyiben nincs, megköszöni a képviselő 

uraknak az eddigi munkáját. Az ülést 17 órakor bezárja.  

 

kmft. 

 

Kondor Géza         Dr. Szabó Tímea 

polgármester             jegyző 

 


