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Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 6-án (hétfőn) 16.00
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme
Jelen vannak: Kondor Géza
Eitner József
Miklós Tamás
Sümegi Gábor
Slemmer József János
Szabó Sándor Pál

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

(6 fő)

Török Péter alpolgármester bejelentette távolmaradását.
A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos, Tapolca
Rendőrkapitányság részéről: Rausz István r.alezredes, Horváth József r. őrnagy, Kovács Péter
közművelődési asszisztens, Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező.
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 5 fő képviselő,
és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, és itt mielőtt belevágna a bizottsági ülésen elhangzott, és a bizottság
elfogadta, hogy az 1-2. napirendet tekintettel az átfedés miatt, konkrétan az 1. Közrendvédelmi
beszámoló, 2. A település közbiztonságának alakulása, térfigyelő rendszer bővítési lehetőségeinek
vizsgálata ezt egy napirendi pontként, elsőként tárgyalják, tekintettel arra, hogy két párhuzamos témáról
van szó. Kapitány úr, ha kifejti a település közbiztonsági helyzetét, nem biztos, hogy nekik ezt ki kellene
fejteniük egy kicsit lebutított változatában. A kamerákkal kapcsolatban pedig a rendőrség javaslata
alapján próbáltak prognosztizálják az esetleges bővítési helyeket, és akkor ez lenne egy napirend, a
többiben különösebben változtatást nem kíván eszközölni.
1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása, térfigyelő rendszer
bővítési lehetőségeinek vizsgálata
2. A helyi média fejlesztésének lehetőségei
3. Közösségi színterek használatának szabályozása
4. Strandi területek bérbeadása
5. Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés (rácstorony) meghosszabbítása,
újrakötése
6. Magyar Vöröskereszt támogatás iránti kérelme
7. Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása
Zárt ülés:
1. Önkormányzati elismerések adományozása
2. Közterület használat iránti kérelmek elbírálása
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását.
Napirend
1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása, térfigyelő rendszer
bővítési lehetőségeinek vizsgálata (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. A helyi média fejlesztésének lehetőségei (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
3. Közösségi színterek használatának szabályozása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
4. Strandi területek bérbeadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
5. Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés (rácstorony) meghosszabbítása,
újrakötése (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
6. Magyar Vöröskereszt támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
7. Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Zárt ülés:
1. Önkormányzati elismerések adományozása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Közterület használat iránti kérelmek elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
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.
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Rendkívüli települési támogatás
iránt 1 fő nyújtott be kérelmet, a bizottság 5.000 Ft támogatást szavazott meg a részére.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
93/2016. (VI.06.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása, térfigyelő rendszer
bővítési lehetőségeinek vizsgálata (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Kondor Géza polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Nagy tisztelettel átadja a szót
Rausz István r. alezredes úrnak.
Rausz István r.alezredes: Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr, Jegyző asszony, tisztelt
révfülöpiek! Engedjék meg, hogy néhány szóval kiegészítse azt az előterjesztést, amit a kollégái
készítettek annak érdekében, hogy bemutassák az elmúlt év közbiztonságát Révfülöp vonatkozásában.
Mint minden településen itt is megtörténik az önkormányzat előtt a beszámoló, és elszámolnak azzal,
hogy mit tettek, és mit nem tettek meg az elmúlt évben annak érdekében, hogy biztonságos,
bűncselekményi szempontból kiegyensúlyozott területen élhessenek, illetve milyen fejlesztések
történnek még a részükről annak érdekében, hogy az elkövetkezendő évben, illetve az idegenforgalmi
idényben megfelelő biztonságérzettel bírjanak nemcsak az itt élők, hanem az ide látogatók is. Nagyon
röviden szeretné a kiegészítést megtenni, nem húzza az idejüket. A lényeg a lényeg, hogy 2011 óta
vezetik azt a statisztikát, most már mindig 5 éves intervallumban fognak összehasonlítási számadatokat
készíteni minden önkormányzati beszámolónál. Láthatják az elmúlt 5 évben szép lassan harmadára,
felére, negyedére csökkentek bizonyos jogsértések. Ez az egész területükre jellemző egyébként, de
sokkal kiemelkedőbb, és sokkal markánsabb a különbség azokon a településeken, ahol az önkormányzat
és a rendőrség együttműködése révén, vagy javaslat elfogadása révén térfigyelő rendszereket építettek.
Ezt nagyon komolyan szeretné a tudomására hozni, hogy az ilyen jellegű fejlesztések azok igenis a
közbiztonság érdekében történnek. Nem tudja, hogy mibe kerül ez a rendszer, de szerinte sokszorosan
fog megtérülni, ha nem is az önkormányzatnak közvetlenül, de az itt élőknek mindenképpen. Köszöni
ezt a fejlesztést, nyilvánvalóan a rendőrség is megtette azt a részét, közbiztonság javítása, illetve a
bűncselekmények, szabálysértések megakadályozása érdekében, ami egyébként az alaprendeltetéséből
adódik. Igyekeztek új szolgálatszervezési renddel, különös tekintettel a forgalmas időszakokban, akár
az idegenforgalmi idényben, akár azokra az időszakokra, amikor őrizetlenül maradtak az itteni
ingatlanok, más-más szolgálati rendben közterületi szolgálatot fejleszteni, javítani. Így lesz ebben az
évben is, és örömmel tudja bejelenteni, hogy megerősítést kapnak a készenléti rendőrségtől, és
nyilvánvalóan a saját erőiket, eszközeiket is átcsoportosítják a Balaton térségébe, tekintettel arra, hogy
ilyenkor a teljes illetékességi területükön, különösen a Balaton parton megnő az idegenforgalmi
látogatottság. Azt hiszi, és úgy gondolja, a továbbiakban is a kollégáival egyetértenek abban, hogy maga
a település biztonságos, nemcsak a számadatok alapján, a lakosság szubjektív biztonsági érzetének is
megfelelőnek kell, hogy legyen, hiszen olyan jellegű jogsértések nem történtek, amelyek esetleg a
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médiát, vagy bármi nagyobb durranás lett volna az időszakban. Úgy, hogy azt gondolja akár a
közutakon, akár a közterületeken biztonságban lehet élni, és a magánvagyon is úgy gondolja,
biztonságban van. Azok a fejlesztések, amelyek a kamerarendszeren túl történtek megint csak őket is
érinti valamilyen szinten. Nagyon örültek annak, hogy a járdaépítés megkezdődött itt a hátsó területen.
Közlekedésbiztonság szempontjából mindenképpen óriás előrelépés lesz, és hiszi azt, hogy szintén meg
fog térülni a befektetés. Nem szeretné húzni az idejüket, arra biztatja a képviselő-testületet, és
polgármester urat, jegyző asszonyt, és mindenkit, ha bármilyen gondjuk, problémájuk van, akkor az a
napi kapcsolat létezzen, és valóban működjön oda-vissza alapon. Szeretnék, ha közvetlen visszacsatolást
kapnának minden olyan jellegű problémáról, nem biztos, hogy rendőrségi probléma, de problémáról,
amelyet meg kell oldani. Nyilván igyekeznek megoldani, amennyiben nem tudják, vagy nem az ők
hatáskörükbe tartozik, akkor továbbítják azon hatósághoz, aki erre illetékes. Arra kéri őket, ha
áttanulmányozták az önkormányzati beszámolót, az előterjesztést, akkor szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadni, hogy folytassák tovább ez évi munkájukat. Köszöni szépen.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni az alezredes úrnak a kiegészítést. Mindkét bizottság
megvitatta a csütörtöki napon. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény
Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A bizottság
megtárgyalta, és értékelte az előterjesztést, és pozitívan értékelték azt, valóban csökkenő tendenciát
mutat a jogsértéseknek a száma. Beszéltek arról is, azt is pozitívnak tartják, és a jövőben is feladatnak,
hogy elsősorban a meglévő feladatok mellett az idősek és az egyedülállóknak a figyelemmel kísérése,
hiszen ők vannak a leginkább kitéve az olyan problémáknak, jogsértéseknek, kísérleteknek, amit a
sérelmükre elkövethetnek. Egyébként összefoglalva pozitívként értékelték, és megköszönték az itt
végzett munkát, és 4 igennel, egyhangúlag támogatják a beszámolót.
Kondor Géza polgármester: Mielőtt még elvenné a szót, akkor ugyanennél a napirendnél a
kamerarendszer bővítésével kapcsolatban szó esett arról, rendőrségi kollégával és az informatikussal
bejárva, hogy jelenleg 3 olyan pontot láttak javasoltnak, ahol - amennyiben forrást tudnak erre
elkülöníteni -, oldják meg. Az egyik ilyen pont a Kővágóörsről, ahogy beérnek Káli út, Rétsarki
elágazónál, temetőre is van némi rálátásuk, illetve a buszmegállóig terjedő szakaszt lefedné, illetve a
felső, Szepezdi út környékén van még egy minimális menekülési útvonal, a Kacsajtosi út és Petőfi utca
elágazója, ahol az egész lakott, felső területet le tudnának fedni. Valamint egy viszonylag hosszabb,
fedetlen rész a Káli úton a Káli úti kanyarig, ahol szintén, a Hajnal utca, Tavasz utca, a Káli útra rálátásuk
lenne egy oszlopos megoldással. A mellékelt térképen feltüntették a már meglévő kamerákat, és egy
másik színnel a javasolt kamerákat. Erről a három kamerarendszerről is tárgyalt a bizottság, és ugyanerre
a döntésre jutott.
Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: Igen, egyhangú
döntéssel támogatták ezt is.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottsági ülésen Horváth József
r. őrnagy úr részletesen elemezte Révfülöp bűnügyi helyzetét. Kiegészítette az amúgy is részletes
beszámolót. A bizottság jónak ítéli meg a rendőrség településen végzett munkáját, ezt bizonyítják a
számadatok is. További hasznos intézkedés lesz, ahogy polgármester úr is elmondta, a hálózatbővítés,
ami nagyban segíti majd a rendőrség munkáját. A bizottság a beszámolót jónak értékelte, és a testületnek
2 igennel, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök uraknak, és most adja meg a szót a képviselő
uraknak. Akinek kérdése van, vagy akár észrevétele a rendőrségi beszámolóval, akkor a rendőrség
vezetőjének szíveskedjenek ezeket feltenni, és gondolja, hogy készséggel válaszolnak.
Szabó Sándor Pál képviselő: A rendőrségi beszámolóhoz nem, köszöni, elfogadja, és nagyon komplett,
részletes anyagnak tekinti, köszönettel fogadja. A kamerarendszer bővítéséhez szeretne hozzászólni. 4
sebezhető pont, nem hangzott el a Kilátó utca, Petőfi utca és a Szőlő utca kereszteződésénél lévő szakasz,
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ami szintén ott van Kővágóörssel összeköttetésben, úgy, hogy azt semmi nem látja. Ott simán lehet a
településre ki-, be menni úgy, hogy azt nem veszi észre senki. Az Ecséri buszmegállótól be lehet úgy
jönni Révfülöpre, hogy azt egy kamera sem veszi és érzékeli.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni az észrevételt. A listára felveszik ezt is, akkor valamelyik
kollégával megvizsgálják, hol látnák ezt indokoltnak. Vagy a kezdetén, ahol be lehet jönni, vagy pedig
a terepet végignézve. Figyelembe kell venniük azt is, hol van a kábeltévéhez csatlakozási lehetőségük,
mert az mindenképpen szükséges, illetve áramvételi lehetőség, de jogos a dolog, annyira indokolt, mint
a Szepezdi út felőli. Megköszöni az észrevételt a képviselő úrnak.
Rausz István r. alezredes: Azt gondolja, hogy ha az anyagi források nem olyan bőségesek, tudja
nagyon jól, sok más helyen sem, akkor lehet ezt fokozatosan is. Nem kell egyik évben az összeset
megvalósítani. Látja a rendszernek azon pontjait, amelyek még fejleszthetőek, de olyan nagy problémát
nem lát. Nyilván a legszélétől a legszéléig kell. A képviselő úrnak a javaslata az helytálló. Vannak olyan
területek, amelyeket esetleg még ki lehet hagyni a lefelé menő úton a Káli út részén. Azt hiszi, hogy ami
jelen pillanatban rendelkezésre áll, nagyon korrekt rendszer. Azt nyugodtan higgyék el neki, és
polgármester urat is megerősíti, hogy előbb járnak, mint több település, sokkal-sokkal előbb, hamarabb
kapcsoltak e téren, és hamarabb fektettek be anyagi forrásokat, és hogyha ilyen településnek, ha ilyen
idegenforgalommal terhelt településsel összehasonlítják bármelyik irányban, vagy a déli parton, akkor
azt mondhatják, hogy az ő települések az egyik legbiztonságosabb település ilyen szempontból,
közbiztonsági szempontból. Arra biztatja őket, nem kell rögtön belevágni egy nagy-nagy fejlesztésbe,
hanem fokozatosan.
Kondor Géza polgármester: A fontossági sorrendet nyilván azzal fogják megbeszélni, aki ennek
hasznát veszi, illetve mindennapi munkájában fel tudja használni. Ha meg úgy látják, forrás van, akkor
túlesnek rajta. Abban pedig kapitány úrnak igaza van, tulajdonképpen nem kell mindent bekamerázniuk.
A lakosságnak lehetősége van a védelmet önállóan is megoldani. A saját épületekre most már viszonylag
olcsó pénzért megvalósíthatók, és lássák be, hogy az adattárolási korlátok, amelyek az önkormányzat és
a rendőrség felé megvannak, az a lakosságnál rugalmasabban értelmezhető. Ugyanis pl. nyaralóknál,
nem akar tippeket adni, ott nekik, ha a törvényes határidők betartása nem biztos, hogy a novemberben
magára hagyott nyaralónál egy áprilisi felfedezésnél segít, viszont a lakosságnál egy normális
mozgásérzékelős rendszer van, és ez már 100.000 Ft-nál kevesebbért kiépíthető, az valószínű, hogy azt
az információt át tudja adni a rendőrségnek, mert nincsenek adatkezelési problémái esetleg.
Képviselő urak, használják ki a lehetőséget. Bár azt gondolja, hogy ott ahol egyjegyű számok vannak a
statisztikában, és az megfeleződik évről évre, a végén már prímszám lesz.
Rausz István r. alezredes: Ebben nem hisz. Utópisztikus álmai nincsenek, de ez nagyon szép eredmény
Balaton parti település révén.
Kondor Géza polgármester: Azt szeretné megköszönni, az elmúlt hetek, hónapoknak a segítségét.
Tényleg elmondhatják, hogy náluk az apró problémák is problémák, és amikor például sátras
horgászatnál segítséget kértek, amikor két alkalommal is volt, az egyik a Semsey majornál vették észre,
hogy a Balatontourist kemping elszégyelli magát a telítettségét tekintve április közepén, nagyon gyors
hathatós beavatkozást tapasztaltak. Talán 2 hete volt, amikor a Császtai strand melletti területen szintén
elkezdett kiépülni egy spontán népi szerveződésből egy kemping, azt is órákon belül határozott
fellépéssel megoldották. Nagyon köszönik az ebben való segítséget, és erre a továbbiakban is
számítanának. Azt gondolja, hogy itt is egy viszonylag kis kör van, aki megszokásból ezt használgatja,
és ha tudják, hogy őket mindig megkérdezik, és össze kell csomagolni, előbb, utóbb nem is fognak
kipakolni. Hosszú távú terv pedig, hogy olyan infrastruktúrát tudjanak biztosítani, hogy ugyanezt
törvényesen, és legális módon az önkormányzatnak jövedelemtermelő megoldással tudják ezt a sportot
űzni, és nemcsak vadkempingek szerepeljenek a térképen. Van-e még a képviselőknek kérdése,
észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Kondor Géza polgármester: Megköszöni mindnyájuk nevében a rendőrség munkáját, és kérik, hogy
továbbra is legalább így vigyázzanak rájuk.
Rausz István r. alezredes: Köszönik, és további jó munkát kívánnak.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a közrendvédelmi beszámolót, illetve a
kameráknak a képviselő úr által kiegészített pozícióját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
94/2016. (VI.06.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közrendvédelmi beszámolót,
valamint a térfigyelő kamerarendszer előterjesztettek szerinti bővítését –kiegészítve az ülésen
elhangzott képviselői javaslattal- elfogadja.
Rausz István r.alezredes és Horváth József r.őrnagy 16,18 órakor az ülésről távoznak.
2. A helyi média fejlesztésének lehetőségei (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. Gazdasági Bizottságot kérdezi.
Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A Gazdasági
Bizottság elég hosszasan tárgyalt erről a dologról, erről a napirendi pontról, és végülis 4 igennel
javasolják elfogadni. A megbeszélésen, illetve a tárgyaláson az újságnak, illetve a képújságnak a
szolgáltatásait alapvetően jónak ítélték meg, és a továbbiakban is erre kell törekedni, ennek a szintnek a
megtartására, ennek a stílusnak a megtartására. A tévéműsorral kapcsolatosan az a javaslatuk, és abban
állapodtak meg, arra törekedjenek, és azt célozzák meg, hogy a IV. negyedévtől már havonta 1 órás
beszélgető műsort tudjanak beletenni állandó műsorként a tévé programjában. Ezzel a javaslattal, ezzel
a szándékkal 4 igennel elfogadásra javasolják.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni, a Szociális Bizottság milyen döntést hozott?
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Hasonlóképpen tudja elmondani a
bizottság véleményét. 3 dologról tárgyaltak elég hosszan, képújságról, Révfülöpi Képekről, és a leendrő
rádióról. A bizottság úgy értékelte, hogy a képújság teljesíti az elvárásokat, jó színvonalú. Ugyanez
mondható el a Révfülöpi Képek újságról is. A rádió vonatkozásában a bizottság javasolja az elnök úr
által elmondottakhoz hasonlóan, negyedéves indítással heti 1 adás bevezetését, amely állandó sugárzás
lenne, közérdeklődésre számot tartó témákban. Ezekkel a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja
ezt a tájékoztatót.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök uraknak, és akinek kérdése, észrevétele van, kéri,
tegye fel, és beszéljék meg újra.
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Szabó Sándor Pál képviselő: Észrevétellel szeretne élni. 3 évvel ezelőtt szavazták meg, hogy saját
berkükön belül működtessék a helyi médiát. Azóta is hiányolja azt a számszaki kimutatást ezzel a
médiával kapcsolatosan, amire itt hivatkozik ez a beadvány, vagy előterjesztés, 3 millió forintos
megtakarítás mire alapozódik? Nincsen mellette olyan számítások, vagy számszaki adatok, amelyek azt
igazolnák, hogy az azt megelőző időszakban mennyibe került nekik a televízió, újság, illetve az egész
média, illetve most mennyibe kerül ez a média. Amivel ő nem igazán ért egyet, és ezzel szeretne
véleményt nyilvánítani, hogy 3 év óta egyetlen egy perc adás nem szerepelt a televízióban a Révfülöp
életéből, intézményeikről, vagy egyáltalán a Révfülöp településről, a testületi ülést leszámítva.
Tudomása van róla, beszélt médiás emberekkel különböző településekről származó, legyen az
Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Zánka, hogy milyen szerződésekkel, és milyen kritériumokkal
működtetik, üzemeltetik a televíziójukat, és hogy milyen kikötések mellett kötelesek úgymond a
település különböző rendezvényein, vagy különböző dolgairól tudósítani, felvételt készíteni. Náluk ez 3
éve nem történt meg. Ő ebből a szempontból nem látja olyan rózsaszínnek ezt a történetet. Az újsággal
kapcsolatban van egy személyes, negatív tapasztalata. Igazából arról szól a történet, hogy egy
demokratikusan működő önkormányzatnál, ahol véleménynyilvánítás, szólásszabadság van, február
elsején leadott újságcikke a mai napig nem jelenhetett meg, nem jelent meg. Nem tudja a kérdést, nem
is érti, hogy ennek mi lehet az oka, valakinek, vagy valakiknek esetleg sértette az érdekét. Véleménye
szerint nem volt sárdobáló, nem volt bántalmazó. Véleménynyilvánító az volt, de ő névvel és címmel
adta le ezt a cikket, igazából nem érti, hogy miért nem. Ő úgy gondolja, és javaslatot szeretne tenni,
hogy 3 évvel ezelőtt megszavazta ugyan ezt a helyben történő műhelymunkában szerkesztendő újságot,
most ezt ünnepélyesen visszavonná, és kezdeményezné, hogy igenis állítsák vissza a szerkesztő
bizottságot. Legyen egy szerkesztő bizottsága ennek a Révfülöpi Képeknek. Köszöni, hogy
meghallgatták.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni a képviselő úr hozzászólását. Sorrendben haladva, mindjárt
meg is válaszolja. A pénzzel kapcsolatban a 2013. április 29-i ülésen történt egy olyan kimutatás azokról
az összegekről, amiket azóta nem kell fizetniük, hogy saját berkeiken belül csinálják. Fel van sorolva, a
honlapon hozzáférhető. Néhány alapszámot mondana. Csak azok a díjak, amelyek most nincsenek, és
akkor voltak. Szerkesztői díj 930 eFt, testületi ülések közvetítése 10 adás 160.000 Ft, közvetítés óradíj
300.000 Ft. Mindegy, az a lényeg, képújság szerkesztés, képújság txt, kultúr óra, TV szerkesztői díj,
közmeghallgatás, ennek az összege 2.882.080 Ft. Ezek a költségek azóta nem merülnek fel. A másik
kérdés, hogy a Révfülöpi Képeknél, amikor úgy döntöttek, hogy egy új arculatot hoznak, itt az
előterjesztésben is szerepel, azt gondolja, hogy a Révfülöpi Képek, és a többi média is a közélettel,
kultúrával, közérdekű információk nyújtásával, érdekesség bemutatásával kíván foglalkozni, mentesen
a politikától. Azt gondolja, hogy a múltban, és magán is önkritikát gyakorol, be kell, hogy lássák nem
arra használták a helyi médiát, amire kellett volna. A lakosságnak nem az ő belső problémáikra kíváncsi,
hanem az ő problémáikra. Azt gondolja, azért vannak, hogy azt oldják meg. Ettől függetlenül a sajtó
azért van, hogy véleményeket, és álláspontokat közöljön. Amit a képviselő úr a tévével kapcsolatban
mondott, szerinte nagyjából egybevág azzal, amit a képviselő urak a bizottsági ülésen, akik voltak,
kifejtettek. Igen is most már 2 éve a tévének a tárgyi feltétele rendelkezésre áll, ideje, hogy élettel
megtöltsék, és igenis találják ki, hogy ki milyen személyi feltételekkel, és milyen szervezési formában
fogják megejteni. Azt gondolja, hogy a nyár erre nem alkalmas itt a szezon közepén nagyon nagy
fordulatot tegyenek, de mindenképpen azt a technikai hátteret, ami megvan, ki kell használni,és az
ábrahámhegyi példának örül, hogy jelezte a képviselő úr, mert Ábrahámhegyen valóban nagyon jól
működik. A kereket nem kell kétszer feltalálni. Az ő tapasztalataikat, akár az ő közreműködésüket is
akár fel lehet használni, de azt gondolja, hogy van egy Kulturális Bizottságuk, a bizottsági ülésen
jelezték, hogy ebben kiemelt szerepet szánnának, ezt az új rendszert építsék ki együtt, és töltsék meg
élettel a meglévő technikát. Átadja a szót Miklós Tamás képviselőnek.
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Miklós Tamás képviselő: Véleményt szeretne mondani. Ismert, hogy a rendszerváltástól kezdve nagy
figyelemmel kísérte, és tevőlegesen is részt vett a helyi információ és tájékoztatásnak a kiépítésében.
Más oldalról közelíteni még az egész kérdést. A véleményét mondja. Jó-e, elégséges-e a révfülöpi
köztájékoztatásnak a rendszere? Mint polgár arra kíváncsi, hogy megtudja-e, megtudják-e polgárokként
a lakóhelyükre vonatkozó információkat a különféle újságokból, vagy az internetes felületből, vagy
bárhonnan. Ez az egyik oldala, a másik meg, hogy elég színvonalasan mutatják-e be Révfülöpöt a
vendégeiknek. XXI. század van, hatalmas léptekkel fejlődik az infokommunikációs rendszerek, és
mintha helyben topognának. Egyből felmerül, hogy milyen állapotban van most jelenleg. A honlap
2009-2010 óta változatlan. Ugyanaz van rajta, vannak teljesen elavult oldalai is, nagyon oda kellene rá
figyelni, frissítsék, és változtassanak, hatásosabbá tegyék. Önkormányzati hírlevél, ami korábban volt,
végeredményben 2013-ban jelent meg utoljára. Legalábbis a honlapon ez van. Nincsenek
önkormányzati információik, nincsenek közvetítve a lakosság felé. A képújság, kábeltelevízió.
Csökkenő szolgáltatást ad, úgy tudja, egyre többen adják vissza az utóbbi időben az internet elérések
miatt. Van-e róla számadatuk, hogy hány háztartásba jut el a képújság, mert ezt használják leginkább
tájékoztatásra. Akiket kérdezett, vállalkozótól elkezdve a nyugdíjasig, hogy nem tudja nézni, mert nincs
képújság. Van róla adat, hogy hány háztartásba jut el, és ez megfelelő-e?
Révfülöpi televízió. Gyakorlatilag nincs révfülöpi televíziójuk, mert van felvétel, de egyetlen egy helyen
nem nézhető meg. Nézzék meg Csopak, Alsóörs, vagy más települések honlapját, ott vannak a
képviselő-testületi ülésekről közvetített kis videó, bármikor megnézhető utólag. Éppen délelőtt nézett
bele néhányba, hogy máshol hogy van, hiányoznak. Gyakorlatilag a testületi ülések, se a
rendezvényekről nincsen fent. Lehetne, önmagukat adják el, eredményeiket mutatnák be. Révfülöpi
rádió, elmondták, és valamit próbálkoznak, egy idő óta megvan, de csak zenét sugároz. Örül neki, hogy
úgy látják, lépni kellene. Révfülöpi Képek. Nagy viták voltak annak idején, hogy havonta jelenjen meg.
Éveken keresztül 12 lapszám jelent meg. Most ahhoz képes ’14-ben 6 szám, ’15-ben 3 szám, idén június
van és 1 szám jelent meg. Tehát elégséges a révfülöpi információ? Mindezt azért összegezte magában,
nem azért, hogy vitát generáljon, meg összevesszen bárkivel, mert az az előterjesztés címe: Helyi média
fejlesztésének lehetőségei. Hát akkor hol vannak javaslatok, elképzelések bármelyikük részéről, vagy
az alkotók részéről, hogy mit kellene csinálni, mennyi pénz kellene a testületnek beleölni, vagy milyen
személyi döntést hozni, vagy bármit. Nincs ötlet, javaslat, semmi sem. Egy olyan előterjesztés ez, hogy
van egy aránylag alacsony szinten lévő kommunikációs, illetve köztájékoztatásuk, és ötletük sincs úgy
tűnik, hogy lépjenek ebben előrébb. Néhányat szeretne megfogalmazni. Évek óta mondogatták,
mondták, hogy Révfülöp turisztikai honlap legyen. Külön. Ez megbízás kérdése. El kell határozni, hogy
akarják, mert Révfülöp turisztikai település, több nyelven is. Most egybe van dolgozva 15 éve, vagy 20
éve nagyjából a honlap. Minden rajta van, de igazából nem domborítja ki. Igen is egy ilyen településnek
kellene lennie egy turisztikai honlapjának. Arról beszélnek, hogyan fejlesszék a médiát, a helyi média,
ami azt jelenti, hogy a közvetítő rendszer, akkor javasolja, legyen új turisztikai honlap létrehozva, benne
3D-s, vagy webkamerás felvételek a településről, vagy az érdekességek kidomborítása. Révfülöpi tévé,
videó legyen létrehozva, és elkészültek úgy tudja a testületi ülések, és fel kell tenni, bárki, akár üdülővel
itt rendelkező, és nem vesz részt az ülésen, de meg tudja nézni. Meg tudják nézni a választók is, hogy
ki hogyan képviseli az érdekeiket, kinek, mi a véleménye. Mindenhol megvan, náluk nincs.
Be lehetne tenni a rendezvényekről, meg hát a település bemutatásról készült filmeket, kellene ilyent
csinálni. Akár a legrégebbieket, a Lisziák-félét, digitalizálva, van anyag hozzá, csak meg kellene
csinálni. Nem oktat ki, félre ne értsék, ezek ötletek, javaslatok. Nem horribilis összegekről, szándékról
beszélnek gyakorlatilag.
Kellene szerinte a Révfülöpi Képeket is, még mindig az írott sajtó a legolvasottabb. Igazából se a helyi
önkormányzati eredményekről, amit elért polgármester úr, vagy elértek, se a fejlesztésekről senki nem
olvashat, és a tervekről semmit sem tudnak, mert nem jelenik meg.
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Javaslat, vagy ötlet. Van Könyvtáruk, akár ő is tud olyan cikkeket, amiket olvas Révfülöpről, miért nem
lehet összegyűjteni, amit róluk írtak, Révfülöp a médiában, és akkor a révfülöpi oldalon nézheti azt,
hogy mennyire jó a kommunikációjuk, illetve mit írnak a településről máshol. Azon kívül, hogy innen
van a közvetítés nyáron. Tehát vannak lehetőségek, többet várt volna az előterjesztéstől, ha már egyszer
az a címe, hogy a Helyi média fejlesztésének lehetőségei. Úgy gondolja, hogy ezen tovább kellene lépni,
meghatározni azokat a szegmenseket, elemeket, hogy hol lépjenek előre, esetleg személyileg ki csinálja,
most nem a képviselőkre gondol, akár nevén nevezve alkalmazottaikat is, és valamilyen határidőhöz
kötve, végre megcsinálni. Így lépnek előre, így lesz jobb a településnek. Persze ehhez időnként kell
pénz, meg anyagiak, azt pedig itt a testület, és tudják támogatni, akkor egyértelmű, hogy az a céljuk
mindnyájuknak, hogy előbbre lépjenek.
Kondor Géza polgármester: Köszöni, hogy kifejtette az álláspontját ilyen hosszasan. Egy kicsit
meggyőzte, az, hogy mit tegyenek fel a honlapra testületi ülésekből. Nagyon tetszett neki, ott látszik,
hogy ki hogyan képviseli a település érdekeit. Nagyon jó az a tévé, mert amikor a tévé közvetíti az adást,
elmondanak olyanokat, amivel azt a benyomást tudják kelteni, mintha micsoda nagy előkészítő
munkában vennének részt. A bizottsági ülésen 1 órát vitatkoztak ezen a média kérdésen, ahol ezek az
alapötletek nagyon jól jöttek volna, és nagyjából a végén ugyanazt hozta ki, igenis szabjanak határidőt.
Ugyanezzel a határidővel határozták meg ők is, amire azt mondták, hogy igenis az év utolsó negyedévére
mindenképpen rendszeres műsort indítsanak be, és addig dolgozzák ki, hogy ez milyen rendszerrel fog
működni, és azt mondták, hogy ennek az előkészítésében számítanak a kulturális bizottságra, és ennek
keretében Tamás is a tagja, nyilván vezető szerepet szeretnének neki adni, és ez nagyon közel van az ő
műfajához, és a médiának az előző időszakában is ebben rengeteg munkája volt, nagy segítséget tud
adni. Azok a képviselő urak, akik szinte egymás torkának esve gyúrták a dolgot, mi lehetne, hogy
lehetne, ne szóljon közbe. Ők hoztak egy bizottsági álláspontot, amit az elnök urak elmondtak. Az a
benyomás a média előtt, hogy hát csak hallgatnak, és itt azért megmondják a frankót abban a 3 percben,
ami itt rendelkezésre áll. Az a több órás előkészítő munka meg nem. A média egy olyan dolog, ami azért
tulajdonképpen akkor nagyon okés, ha mindenki rendeltetésszerűen használja. Élni kell a lehetőséggel
és nem visszaélni. Azt gondolja, a turisztikai honlap előkészítése igen jó, itt kell visszatérni, mit
csináljanak, ki csinálja, és miből csinálja, mennyiből csinálja. Ezért nagyon jó ötlet, hogy igenis
határidő, feladat, feladatgazda, kezdjék el, de azzal, hogy neki mondják, ő nem fog honlapot csinálni
senkinek, és szerinte közülük senki. Hanem ki kell találni hogyan osszák meg a lapot, pár éve is volt
egy ilyen döntés, hogy megbíztak képviselőtársukat, tartsa a kapcsolatot a médiával, azóta nem léptek
előre, mert tulajdonképpen mindenkinek megvan a napi problémája, nekik is, képviselőknek,
intézményvezetőknek. Itt tényleg egy folyamatos marketing és kapacitálás, írják meg, milyen klassz
dolog történt, milyen jó ünnepség volt az iskolában, szedjék össze az anyagot, vagy akár a sportpályán
milyen jó eredmények voltak. Ennek az információsrendszerét valóban össze kell szedni. Rengeteg tenni
való van benne, tulajdonképpen egy állapotösszefoglalás volt, aminek azt gondolja mindenkinek meg
van a szerepe, hogy hogyan lépjenek tovább, ezt a mai nappal nem kell lezárniuk. Ki kell jelölni az utat,
hogy mi az, ami jó helyen megy. Itt, most összefoglalva próbálná, hangzott el javaslat arra, hogy a
médiát, akár a Révfülöpi Képeket, mehetnek így sorba, visszaadják-e valamilyen külsősnek. Azt
gondolja, hogy erre kell hozni egy döntést, mint képviselői javaslat, akarják-e vagy nem. Ezt
mindenképpen szavazáskor jegyző asszony emlékezteti rá. Akkor a másik, a bizottság által javasolt,
hogy a téli hónapokra, a IV. negyedév az tulajdonképpen az, a rendszeres műsor, információs műsor
közvetítését a tévéből valósítsák meg, hogy ezt ki készítse elő, azt gondolja, hogy bizottsági hatáskörben.
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Fel kell egy akciótervet állítaniuk, hogy lépjenek előre. Az a lényege neki, hogy a szavazásnál, a
képviselő úrnak ezt az újság szerkesztést külsős csinálja, mindenféleképpen szavazásra bocsátja. A
turisztikai honlapról nem is kell szavazni, mert közös célként megállapíthatják, nincs mit szavazni,
alakítsák ki, vagy alakítsák át a honlapot, vagy legyen egy alkönyvtára, ahová át lehet lépni. Várja a
javaslatokat, ötleteket, hogy kivel, hogyan, hol látnak olyan jót, amit le kellene másolni, csinálják meg.
Vannak vízparton lévő kameráik, melyik legyen abból a webkamera, leülnek az informatikussal, és
döntsék el együtt, ezeket nem neki kell eldönteni, nincs olyan kifinomult ízlése, mint együtt amekkora
van. Együtt hozzák az ilyen jellegű döntéseket. A javaslat az, amit az elnök urak javasoltak, hogy az év
második felére működjön a tévé közvetítés. Amikor azt készítik elő, arról még sokat fognak beszélni
munkacsoportokban, bizottsági ülésen, hol vegyenek igénybe segítséget, külsős operatőrt, mi az amit
belső erővel csináljanak. Meg kell beszélni, mert a bizottsági ülésen addig nem tudtak továbblépni, mert
le kellett zárni a vitát, mert kb. 1 órát foglalkoztak ezzel a témával. Nagyjából így foglalná össze, és
természetesen nem zárja le a vitát, és nem folytja bele senkibe a szót.
Szabó Sándor Pál képviselő: Azzal szeretné kiegészíteni, hogy rendben van, amit a bizottsági ülésen
vitáról, vagy beszélgetésről mondott, de azért mégse szabad elmenni, mert az összegzése ennek a
történetnek mégis úgy jött le, minden úgy jó, és minden úgy szép, ahogy van, és ezzel a minimális
kiegészítéssel ők nem erről beszéltek. Amikor azt mondta, hogy helyben nem tudják megoldani, akkor
vegyenek igénybe külsőst. Hogy van az, hogy Ábrahámhegyen hetente fél órát adniuk kell a település
életéből adást. Hogy van az, hogy ők eljönnek, ha Révfülöppel, akárhova mennek. Legyen az farsang,
sportesemény, bármi, azonnal ott vannak, és felveszik. Egy szerencsétlen kamerával, ami aztán 3 napon
belül adásba kerül. Az is technikai kérdés, hogy amikor végtelenített szalag jelleggel testületi ülés,
településről készített beszámoló a képújsággal együtt nonstop megy. Akár húszszor le van adva ugyanaz
a műsor megállás nélkül. Mert Ábrahámhegyen így is csinálják. De Zánka is hasonló cipőkben jár.
Ennyi.
Kondor Géza polgármester: Az előkészületnél ugyanúgy számítanak erre a rész, pici javaslatokra is.
Együtt rakják össze mit szeretnének csinálni. Amit be lehet építeni, építsék be.
Szabó Sándor Pál képviselő: Még egy dolgot, nem teljesen ide kapcsolódik, de valahol mégis ide az
információáradattal kapcsolatban. Az a kiadvány, amiről Tamás is beszélt, önkormányzati hírlevél volt
éveken keresztül. Volt ennek egy nem azt mondja, hogy lebutított, de egyszerűbb változata, három részre
hajtott A/4-es papír, amit gyakorlatilag minden üdülőtulajdonoshoz, minden ingatlantulajdonoshoz
eljutott, és azok az információk szerepelnek rajta, a gyógyszertár nyitvatartásától, a közig hivatalon
keresztül, minden olyan fontos információ, amely a településen lévő minden ingatlanhoz eljut. Ez az
egyik, ez jó lenne, ha lenne egy ilyen kiadvány. Most már lehet, hogy egy kicsit elcsúsztak vele.
A másik pedig, amit ma kérdeztek meg tőle, nem tudják a településen szintén az információ hiánya
miatt, hogy működik a strandbelépős rendszer. Tényleg nem tudják az emberek, ezt nem ő kelti a
hangulatot, hanem három ember, név szerint nem fogja őket említeni, de kérdezték tőle, mint képviselő,
hogy van ez. Őszintén, nem igazán tudott rá válaszolni.
Kondor Géza polgármester: A kérdés az, hogy a helyi lakosok hogyan tudják a strandot igénybe
venni?
Szabó Sándor Pál képviselő: Igen, hogyan tudják igénybe venni, illetve ennek is egy komolyabb,
szerinte egy napirendi pontot későbbiekben meg fog érni, hogy jönnek az üdülőtulajdonosok is, ők ide
adót fizetnek, egyebek, és akkor hogy oldhatják meg ezt a történetet, hogy esetleg ők is. Szóval ez egy
napirendi pontot meg fog érni.
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Kondor Géza polgármester: Azt gondolja, hogy amit mondott nagyjából beleillik abba, amit ők is
szeretnének. Elhangzott az ábrahámhegyi példa, nekik is mint követőnek, a médiában régóta dolgozó
kollégák végzik ezt a dolgot. Azt hiszi, hogy az ősszel amikor ezt élesben beindítják, ezeket a
tapasztalatokat beépítik, és kéri, ha bárkinek részötlete van, hozzá tud tenni valamit, jelezze. Elnök úr
(Eitner József), szeretné ha ezt koordinálná. Javasolta is, hogy ősztől erre szabadul fel némi energiája.
Megköszönné, ha ezt koordinálná, biztosítja hozzá a helyszínt, és nyilván részt vesz ezen, illetve
meghívja azokat, akit szeretne, hogy meghívjanak. Akkor lépjenek ebben előre.
Miklós Tamás képviselő: Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy meg kellene először határozni, miket
tűznek ki célul, milyen fejlesztés legyen, és utána azt, hogy kivel, meg hogyan, meg mi kell hozzá. Ezt
a sorrendiséget tartaná. Nagyon egyszerű pragmatikus önkormányzat, képviselő-testületük van,
polgármester úr kérjen a honlap üzemeltetőtől, Herczeg Zoltántól árajánlatot, akár javaslatot turisztikai
honlapfejlesztésére, mennyire, hogyan oldható meg, és máris van miről konkrétan beszélni. Persze ha
nem tetszik, akkor lehet több ajánlat is, máshonnnan, rengeteg honlapfejlesztő van, de ez a
legegyszerűbb módja, és máris elmozdultak, és nem hónapokat ülésezgetnek, meg ősszel majd
visszatérnek rá. Minél előbb, az a jó.
Ugyanúgy a tévével kapcsolatban is. Biztos, hogy egy fenékkel kettőt-hármat, három dolgot nem lehet
csinálni. Tehát, ha szervező, rohangál, ugyanakkor tévéfelvételt készít. Arra Kovács Péterék tudnak
javaslatot tenni, kell plusz kiegészítő, egy-két-három ember, alkalmanként nagyobb rendezvényeknél,
vagy operatőr. Inkább gyakorlati oldalról kellene kicsit felpörgetni ezeket.
Kondor Géza polgármester: Tehát tud hozzátenni ehhez a műhöz, ennek az előkészítéséhez, úgy látja.
Slemmer József János képviselő: Annyit szeretne hozzátenni a témához, nem igazándiból nyújtani,
mint a macska a rétestésztát, de a bizottsági ülésen több, mint egy órán keresztül téma volt a kulturális
beszámoló, illetve a továbbfejlesztési lehetőségek. Az önkormányzat honlapján van kulturális fül, amit
ki lehet bővíteni, és nagyon helyesen mondta Miklós Tamás, igenis fel kell tenni kulturális értékeiket,
mindenféle marketingtevékenységet. A bizottsági ülésen konkrétan föl lett a média munkatársainak téve
olyan kérdés, aki itt volt, az mindenki tudja, hogy ők miben látják a továbbfejlődési lehetőséget, illetve
milyen személyi feltételekre tesznek javaslatot, amiről ők tudnak dönteni, mert ők a szakemberek, és ők
tudják azt, hogy lehet ezt a keretet, ami ki van alakítva, hogy lehet megtölteni tartalommal. Erről
beszéltek. Aki itt volt, az látta. Sajnos nem nyilvánosak az ülések, nem látja a nagyközönség, hogy ezen
több mint egy órát, ezen az egy témán agyaltak, és dolgoztak.
Kondor Géza polgármester: Azt gondolja, ugyanazt akarják. Azt kell kitalálni, mit akarnak. Ha tudják
mit akarnak, azt tudják megrendelni, arra tudnak árajánlatot kérni. Herczeg Zoltánt nagyon jó
szakembernek tartja, de igazából nem a polcról akarnak levenni valamit, sok honlapot kell nézegetniük,
és olyan példaképet adaptálni, ami máshol tényleg sikeres.
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Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: Az elején elég röviden foglalta össze azt, amit hosszan
tárgyaltak. Nagyon sok vetülete felmerült a dolognak, az, hogy mely részeket kell esetleg bővíteni, mely
részek amelyek korlátok miatt tovább nem bővíthetők különösebben, és így tovább, és így tovább.
Személyi, anyagi feltételek dolgáról is ejtettek szót. Annyit szeretne összességében elmondani, hogy
korábban ez a téma nem nagyon foglalkoztatta, de beszélt az érintettekkel, szakemberekkel is, nézegette
az interneten a honlapokat, meg úgy végiggondolta azokat a helyeket, amelyeket ismer,
önkormányzatokat, és azért azt el szeretné mondani, és nem szeretné, ha úgy állnának a dologhoz, hogy
nem történik semmi. Van egy önkormányzat, amelynek van honlapja, tévéje, megy rádióműsor, és van
újságja. Ennyi. Nem tudja, hogy ki az, aki ennél többet tud mondani egy ilyen kaliberű, nagyságrendű
önkormányzatnál. Azzal egyetértenek, és azért beszéltek róla, hogy tovább kell lépni, bizonyos dolgokat
ki kell javítani, illetve ki kell bővíteni, át kell az egésznek a koncepcióját gondolni, és akkor abba az
irányba kell elkezdeni a javaslatokat rangsorolni, mert egyszerre az egészet nem lehet beömleszteni,
mert akkor egy katyvasz lesz. Azt mondják, hogy ezt a vonalat erősítik, vagy ilyen irányba kell
elmenniük, és akkor ehhez rakják hozzá az ötleteket. Egyébként nem olyan veszélyes, kétszer is
elhangzott a hírlevél kérdése. Most mondja, hogy a márciusi adóbevallással kapcsolatos anyag, ami a
közös hivataltól kiment, tehát az adóhatóságnak a levele, amellé oda volt téve az idei évre érvényes
hírlevél. Úgy, ahogy mondta, A/4-es lap, háromszor hajtva, szépen, pedánsan kinyomtatva.
Miklós Tamás képviselő: Ő azt mondta, hogy ’13-as a honlapon. Tessék megnyitni most a honlapot,
itt van, és a ’13-as, vagy akár az utolsó finn esemény például az általa aláírt testvérvárosi szerződés.
Annyi minden történt azóta, semmi nincs rajta.
Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: Ő megvárta, míg elmondja a dolgát, most ő beszélt.
Miklós Tamás képviselő: Rá mutatott. Teljesen másról beszélt. Szabó Sándor mondta a hírlevelet.
Kondor Géza polgármester: Most Sümegi Gábor beszél, ha utána akar, akkor megadja a szót. Szót ad,
és utána beszél. Most még ő beszél, mert még nem mondta el.
Miklós Tamás képviselő: És helyre teszi, hogy ha valaki tévesen állít valamit.
Kondor Géza polgármester: Meg, aki nem fogja be a száját, miután háromszor elmondta, hogy most
nem ő kapott szót, akkor erélyesen fellép. Elnök úr végére ért a mondandójának?
Sümegi Gábor képviselő, bizottsági elnök: Nem, még nem ért a végére. Azt akarja befejezésül
mondani, hogy ennek a függvényében, tehát annak a függvényében induljanak neki annak a célnak, az
itt meghatározott célnak, hogy egy beszélgetőszobát, ne nevezzék stúdiónak, egy beszélgetőszoba
kialakítása folyamatban van, éppen a művelődési kollégáknak a közreműködésével, és öntevékenyen.
Annak az idejére, vagy annak a befejezésére menet közben ezeket a dolgokat vegyék elő újra, ahogy a
polgármester úr is mondta kiscsoportos, meg bizottsági beszélgetéseken. Határozzák meg hogy milyen
irányba akarnak még továbblépni, mi az, amit még fejleszteni kell, mert ő az egész kérdést egyszerűen
elintézte volna azzal, hogy megkérdezte volna a javaslatok közepette, hogy 1. ki csinálja meg, és
mennyiért, mert mindig idelyukadnak ki, bármit akarnak csinálni, mindig oda fognak kilyukadni, és
akkor az mennyibe fog kerülni, és ki csinálja meg, mert valakinek meg kell csinálni. Ezt nem lehet
kikerülni, a pénzt, ez nyilvánvaló. Ebbe az irányba kellene elindulni, és akkor a konkrét lépéseken
végigmenni, akkor azt is kikalkulálni, hogy milyen konzekvenciákkal jár, milyen feltételei vannak,
milyen pénzügyi kihatásai vannak, és akkor tudnak dönteni a végén arról, hogy ezt teszik, vagy azt
teszik, vagy mit csinálnak, vagy nem csinálnak semmit, az is döntés. Csak az kellemetlen általában.
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Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök úr észrevételét. Mindenki hozzá akar tenni valamit,
és mindenkinek vannak ötletei. Mindenképpen kitűzik célul azt, hogy az újság, ha lehetőség van rá
jelenjen meg sűrűbben, minősége, azt gondolja, hogy ez a sajtó technika, szerkesztésében fogást nem
lehet találni benne, tartalmával ugyanazt az információgyűjtést fel kell újítani, amit annak idején
kezdeményeztek. A félreértést tisztázzák. Miklós Tamás a honlapon lévő hírlevél elmaradást jelezte. A
mondandója végén elmondta volna, hogy az idén egy aktualizált hírlevelet adtak ki, ahol kitértek még a
strandbelépőknek a módjára, hogy a helyi lakos a Tourinform irodában ki tudja váltani az igazolványát,
fényképpel, és azt bemutatva a strandpénztárnál 1000 Ft-ért egy blokkot hozzányomnak, és az arra az
évre érvényes. Aki a tévét látja, most informált, bár nem a napirend része volt.
A másik pedig, a jegyző asszony jelezte, a fülét bántotta. Félreértésre ad okot, Slemmer képviselő úr a
bizottsági ülésre mondta, hogy nem nyilvános. A bizottsági ülés nyilvános, a testületi ülés is nyilvános,
csak nem mindenki kap szót, nem mindenkinek van hozzászólási lehetősége. A bizottsági ülésen a civil
szervezeteknek viszonylag széles kibontakozási lehetősége van, illetve bejöhet egyéb vendég is. Azt
akarta mondani, hogy nem a sajtó, a helyi média nyilvánossága előtt zajlik. Ezért jegyző asszony jelezte
neki, hogy nehogy valaki belevesszen ebbe a dologba.
Slemmer József János képviselő: Annyiban szeretné kiegészíteni, ha lehet. Azt akarta ezzel az egésszel
elmondani, hogy sajnos a tévé nyilvánossága előtt nem látják a bizottsági munkában részt vevők, és a
testületi ülésre járók személyét, és a bizonyos információk hiánya egy-két képviselőnél miből adódik.
Kondor Géza polgármester: Azt gondolja, hogy mindenkinek megvan a saját elfoglaltsága. Nem
egyről távolmaradt volna, ha nem elnök lett volna. Azt gondolja, hogy ezt ne froclizzák. A lényeg az,
hogy az információk rendelkezésre állnak. A maga módján mindenki hozzáteszi azt, amit hozzá tud
tenni. Azt gondolja, hogy nem főállásban csinálja, rajta kívül senki ezt a tevékenységet, mindenkinek
első a saját, privát szférája. Azonkívül nem egyszer van, amikor külön kis munkaértkezleten próbálnak
pontosítani, mert különben nem érnének a végére. Nem róná fel külön hátrányként. A témát olyan
szinten körüljárva van mit csinálniuk, ki vannak tűzve a feladatok, megvan a háttérország, akinek a
segítségével ezt meg fogják csinálni. Nyáron ilyen nagyobb kaliberű munkába saját erővel nem igazán
tudja belevinni, mert operatív dolgok ilyenkor egy kicsit lekötik, és nem is feltétlenül az ő szakterülete.
Azt gondolja, hogy a tárgyi feltételek már megvannak, a személyi feltételek, illetve az elképzeléseiket,
mint a turisztikai és egyéb témakörökben pedig össze fogják tudni dobni. Megnézik, hogy mi az, ami
másoktól tudnak adaptálni, és azzal is színvonalra tudnak jutni a révfülöpi médiában.
Szabó Sándor Pál képviselő: Úgy érzi, mintha egy gumicsontot rágnának. 3 éve működik a jelenlegi
keretek között a média, legyen az az újság, legyen az a televízió. Nem érti, hogy igazából hányszor kell
még nekifutni ennek a történetnek. Itt a beszámoló úgy zárul, hogy a lakosság részéről negatív észrevétel
nem történt. Most nem tudja, hogy a képviselő urak rajta kívül találkoznak-e, vagy beszélnek-e révfülöpi
lakosokkal, igazából miért van az, hogy azok találják csak meg őt, akik információ hiányában vannak,
akik nem ezt várták se a Révfülöpi Képektől, se a televíziótól. 3 éve működik ebben a formában, nem
hozta be a hozzáfűzött reményeket, tehát mindenképpen át kell gondolni, újra kell gondolni ezt az egész
történetet, mert nem jut el az információ a lakossághoz.
Kondor Géza polgármester: Képviselő úr, tiszteletben tartják a véleményét, álláspontját. Pont azért,
hogy ne legyen gumicsont, és ne járják körbe, ezt a vitát rövidre zárná. Első körben szavazásra bocsátaná
Szabó képviselő úrnak volt egy olyan javaslata, hogy ismét vállalkozóval szerkesztessék….
Szabó Sándor Pál képviselő: Nem vállalkozót mondott, szerkesztő bizottságot mondott.
Kondor Géza polgármester: Hogy ne a jelenlegi formában történjen az újság szerkesztése, hanem egy
szerkesztő bizottság alakuljon. Kéri, aki Szabó képviselő úr javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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95/2016. (VI.06.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja Szabó Sándor Pál
képviselő a Révfülöpi Képek kiadásához szerkesztő bizottság létrehozására vonatkozó
javaslatát.

Miklós Tamás képviselő: Nem akarják, hogy minél több ember…
Kondor Géza polgármester: Nem kell kommentálni képviselő úr, ha valami kérdése van, vagy
hozzáfűznivalója, felemeli a kezét, és eddig is mindig megkapta a szót, és akkor se mindig szólt közbe,
amikor nem kapta meg a szót. A szavazat 4 ellenszavat, 2 igen, marad ebben a formában. A médiareform
úgyis közeledik, ezt is újra tudják gondolni az elektronikus médiával kapcsolatban. A bizottságok
javaslatát bocsátaná szavazásra. A bizottságok javasolták, hogy a rendszeres tévéközvetítés, a havi
legalább egyszeri 1 órás adás, amit természetesen fölfelé túl lehet szárnyalni, tűzzék ki elérendő célként,
és ezt legkésőbb a IV. negyedévben valósítsák meg. Nyáron úgysem tudják megvalósítani,
szeptemberben elkezdődik a munka, és az előkészület, tulajdonképpen az őszre be kell, hogy vezessék.
Aki ezzel a javaslattal egyetért, és ezzel elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze.
(Megj.: A képviselők szavaztak a javaslatról, a szavazati arányok rögzítése azonban elmaradt, így a
szavazás - alábbiakban olvashatóak szerint - megismétlésre került.)
Miklós Tamás képviselő: Ez a bizottsági javaslat volt, volt egy csomó más javaslat. Kérjen árajánlatot
turisztikai honlap készítésére.
Kondor Géza polgármester: Ahhoz, hogy árajánlatot kérjen ahhoz nem kell feltétlenül neki szerinte
testületi javaslatot kérni, mert árajánlatot kérhet úgy 33-t, hogy nem is beszélnek róla. Utána kapnak 33t, és megvitatják. Ha azt szeretnék szavazásra bocsátani, szívesen szavazásra bocsátja, Miklós Tamás
képviselő javaslata volt, hogy hozzanak létre egy turisztikai honlapot, és az ehhez való információt és
az esetleges árajánlatokat kérje be, és ezt kezdjék el előkészíteni. Ezt szívesen szavazásra bocsátja,
támogatni is tudja. Szavazásra bocsátja, aki Miklós Tamás képviselő indítványával egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
96/2016. (VI.06.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a turisztikai honlap
létrehozásával. Ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy a honlap előkészítéséhez kérjen
árajánlatokat, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Miklós Tamás képviselő: Az előbb le akarta zárni a bizottsági véleménnyel együtt az egész napirendet,
ezért szólt közbe, hogy neki voltak javaslatai, és akkor erre hozta be, úgy, hogy támogatja azt.
Kondor Géza polgármester: Jó, akkor egyhangúlag elfogadták. 3 döntést meghozták, és a turisztikai
honlap előkészítése, nemcsak áron múlik, mert árat lehet mondani, az, hogy mit akarnak, mihez kéri az
árajánlatot, ahhoz még ők is kelleni fognak, mert nem ő szeretné eldönteni, hogy milyen legyen a holnap,
az nem 3 perc múlva lesz konyhakész állapotban, de mindenképpen várja a közreműködést.
Dr. Szabó Tímea jegyző: Bocsánat, de nem tudta követni a középső szavazásnál a szavazati arányokat,
a bizottsági ülések javaslata, mely szerint az elérendő cél az
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Slemmer József János képviselő: Arról még nem szavaztak.
Dr. Szabó Tímea jegyző: De. De szavaztak.
Kondor Géza polgármester: Arra szavaztak 4-2-t, hogy a IV. negyedévre a tévének célként kitűzik a
havi 1 órás adásnak…
Dr. Szabó Tímea jegyző: Szavaztak, csak ő nem látta, nem tudta jegyezni az eredményt.
Kondor Géza polgármester: 4-2 volt, Szabó képviselő úr és Miklós Tamás képviselő úr nemmel
szavazott, a többiek pedig…
Miklós Tamás képviselő: Kezdjék előlről. Az lenne a legegyszerűbb.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, a bizottságok beszámolóját elfogadják, IV.
negyedévre a havi 1 órás tévés adást a képújság mellett elő kell készíteni, és be kell vezetni, erről
szavazzanak.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
97/2016. (VI.06.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzi ki, hogy a negyedik
negyedévre megvalósuljon, hogy a révfülöpi televízió havonta egy órás adást sugározzon.

3. Közösségi színterek használatának szabályozása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Kondor Géza polgármester: A jelenlegi meglévő állapotot egy szabályzat formájába öntötték. Vannak
helyiségeik, azokat bizonyos célokra igénybe veszik, vannak bizonyos eszközeik, néha szeretnének
igénybe venni, néha nem. Ehhez egy egységes szabályzatot kellett alkotni, ami már nagyon sok
településnek megvolt. Aljegyző asszony már elég régóta küszködött ezzel, egy kultúrával kapcsolatos
napirendet vártak, amivel egy kalap alatt tudnának tárgyalni. Most a Szociális Bizottság elnökét kéri,
hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Ezen nagy vita nem volt. Adott
helyiségekről van szó. Ennek a jogi megfogalmazása készült el. A bizottság 2 igennel, egyhangúlag
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Sümegi Gábor Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: Hasonlóképpen, 4
igennel, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kondor Géza polgármester: Kéri a képviselőket, vitassák meg, akinek kérdése, észrevétele van, tegye
meg.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a közösségi színterek használatának
szabályozását elfogadja, kézfeltartással jelezze.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
98/2016. (VI.06.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színterek használati
szabályzatát, házirendjét, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szabályzatot, házirendet a
tegye közzé.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: június 30.

4. Strandi területek bérbeadása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Kondor Géza polgármester: A strandbüfék előtti előkertekről szól a napirend. A büféket üzemeltető
vállalkozók beadták területigényüket. Ez gyakorlatilag ugyanaz a kategória, mint a közterületek
bérbeadása, csak azzal a különbséggel, miután nem közterületről van szó, ezért ennek tárgyalása nyílt
ülésen zajlik, míg a másik zárt ülésen. A strandbüféket üzemeltető büfések leadták ugyanazt a
területigényt, mint volt, kivéve a Császtai strandon, ahol bővítés történt, 30 m2-rel nagyobb területet
szándékozik bérelni a bérlő, mint az előző időszakban. A bizottságokat kérdezi, hogy a beadott
kérelmekkel kapcsolatban milyen döntést hoztak, mert amennyiben új tényező nem merül fel, úgy
szeretné egységesen megszavaztatni a területi szerződéseket.
Sümegi Gábor képviselő, Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A
bizottság az előterjesztésben szereplő bérleti igényeket és összegeket 4 egyhangú igennel támogatja.
Eitner József képviselő, Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: 2 igennel, egyhangúlag
javasolják a testületnek elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: A későbbiekben, ha lejárnak a strandi büfék bérleti szerződései, akkor
célszerű ezeket a területeket is a büfével egyben kezelni, és akkor nem kell rendszeresen visszatérni
ezekre a dolgokra. Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a strandi területek bérbeadását elfogadja,
kézfeltartással jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
99/2016. (VI.06.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Császtai és
Szigeti strandokon az üzletek előtti területek bérbeadásra kerüljenek az alábbiak szerint:
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1. Bakos Zsolt (3200 Gyöngyös Solymos u. 1. adószáma: 47951217-1-30) Szigeti strandon (1257
hrsz.) lévő önkormányzati tulajdonú területen a 3-as számú üzlet előtt, 20 m2 nagyságú terület
bérlete vendéglátó ipari előkert céljából, 2016. június 1.- 2016. augusztus 31.-ig. A terület bérleti
díja: 72.000 Ft + Áfa.
2. Halász István (8300 Tapolca Alkotmány u. 4. adószáma: 53937173-2-39) Szigeti strandon
(1257 hrsz.) lévő önkormányzati tulajdonú területen az 5-7. számú üzlet előtt, 3 x 13 m2 összesen
39 m2 nagyságú terület bérlete vendéglátó ipari előkert céljából, 2016. június 1.- 2016. augusztus
31.-ig. A terület bérleti díja 140.400 Ft + Áfa.
3. Sibak András (8300 Tapolca Honvéd u. 7. adószáma: 67585580-1-39) Szigeti strandon (1257
hrsz.) lévő önkormányzati tulajdonú területen 1-es számú üzlet előtt 15 m2 nagyságú terület bérlete
vendéglátó ipari előkert céljából, 2016. június 1.- 2016. augusztus 31.-ig. A terület bérleti díja:
54.000 Ft + Áfa.
4. RÉVCO Bt. (ügyvezető: Tátrai Csaba 8253 Révfülöp Halász u.8. adószáma: 21923786-2-19)
Császtai strandon (8/3 hrsz.) lévő önkormányzati tulajdonú területen a V2, K2 számú üzletek előtt,
60 m2 nagyságú terület bérlete 2016. június 1.- 2016. augusztus 31. között. A terület bérleti díja:
216.000 Ft + Áfa.
5. Michael & Jung Kft. (ügyvezető: Mihályi Tamás 1119 Budapest Zámori u.8.; adószáma:
23812417-2-43) Császtai strandon (8/3 hrsz.) lévő 15 m2 nagyságú terület bérlete 2016. június 1.2016. augusztus 31. között. a terület bérleti díja: 54.000 Ft + Áfa.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2016. június 15.
5. Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti szerződés (rácstorony) meghosszabbítása,
újrakötése (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Kondor Géza polgármester: Az IKSZT udvarán lévő toronynak bérleti szerződése, amit 3 évre
kötöttek augusztus 31-ével lejár. Felvették a kapcsolatot a bérlővel. A bérlő benyújtotta az újabb igényét,
200.000 Ft-tal hajlandó többet fizetni, amit eddig fizetett, a szerződés egyik pontja felhatalmazta arra,
hogy megnevezze, kivel üzemelteti közösen, szerepel az alvállalkozók között, az eddigi szerződésben
is ez a lehetőség benne adatott. Bruttó 2.200.000 Ft-ra nyújtott be ajánlatot, erről kellene döntést hozni.
Előzményként elmondja, hogy régebben még volt úgy, hogy pókereztek az összeggel, és 1,5 évig egy
fillért nem kaptak. Tehát azt gondolja, hogy korrekt kapcsolat, és tudni kell azt is, hogy kb. 1,5 éve
kezdték meg effektív a működését, 3 éve fizetik a bérleti díjat, de 1,5 éve szerelték fel a tornyokat, nem
rég üzemelték be. Gazdasági Bizottság milyen döntést hozott?
Sümegi Gábor képviselő, Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A
Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a szerződés újrakötését, a 2.200.000 Ft bruttó összegben.
Eitner József képviselő, Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 2 igennel,
javasolja elfogadását.
Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
Miklós Tamás képviselő: Milyen időtartamra kötik meg a szerződést?
Kondor Géza polgármester: 3 évre, a vagyonrendelet értelmében 3 évnél hosszabb időtartam esetén
pályáztatást kellene kiírni, most ruháztak be, nem látták korrektnek, hogy különösebben felborítanák, 3
év és az említett összeg a szerződés tárgya.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött
bérleti szerződés újrakötését támogatja, kézfeltartással jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
100/2016. (VI.06.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért bérleti szerződés kötésével az
Önkormányzat tulajdonában lévő Révfülöp Káli u. 17. szám alatti rácstornyon található, a Magyar
Telekom Nyrt által kialakított bázisállomás üzemeltetése céljából 2016. szeptember 1-től 2019.
augusztus 31.-ig.
A bérlő a rácstorony használatáért évi bruttó 2 200 000 Ft bérleti díjat fizet az önkormányzat részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a Magyar Telekom Nyrtvel megkösse.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2016. augusztus 30.
6. Magyar Vöröskereszt támogatás iránti kérelme (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Kondor Géza polgármester: Mint ismert, a strandjaikon évek óta, mindkét strandon 2 ifjú
vöröskeresztes diák rendszeresen szolgáltatást nyújt. Eddig ez semmibe nem került, az ebédjüket
biztosították, most megkeresték őket, igazából már nem tudják így finanszírozni, és támogatást
szeretnének kérni az önkormányzatoktól. Több önkormányzatnál be is szüntették ezt a tevékenységet,
akiknek nem volt rá lehetőségük. A megállapodást már megkötötték, az ez évi független attól, hogy ha
nem kapnak támogatást, akkor is biztosítják ezt a szolgáltatást. Mind a két strandon ott vannak, azt
gondolja, valamilyen szinten visszalépés lenne, ha ezt a 100.000 Ft-os támogatást nem biztosítanák a
Vöröskeresztnek. Átadja a szót a bizottságoknak.
Eitner József képviselő, Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Ez egy olyan kérdés,
amire csak igennel lehet válaszolni, mindenképpen támogatják. A bizottság 2 igennel, javasolja
elfogadását.
Sümegi Gábor képviselő, Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:
Hasonlóképpen egyhangú, 4 igennel támogatják.
Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Magyar Vöröskereszt támogatását
elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
101/2016. (VI.06.) Kt. határozata
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a Magyar Vöröskereszt támogatásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.) alapján elhatározza, hogy a Magyar Vöröskeresztet (Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 31.)
egyszeri 100.000 Ft-tal, azaz Egyszázezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Magyar Vöröskereszt pénztára javára.
A támogatás célja: A Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálata támogatása
A felhasználás határideje: 2016. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2017. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal
kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő:
a megállapodás megkötésére: 2016. június 30.
az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő
testületi ülésen.
7. Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Kondor Géza polgármester: Egy Petőfi utcával határos ingatlan belterületté minősítését
kezdeményezte a tulajdonos, és ezzel kapcsolatban a bizottságok állást foglaltak. Gazdasági bizottságot
kérdezi.
Sümegi Gábor képviselő, Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: A
Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a kérelmet, egy kis diskurzus volt ezzel
kapcsolatban, de végül is egyezségre jutottak, közös álláspontra. 4 igennel támogatják az előterjesztés
b) pontját.
Eitner József képviselő, Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 2 igennel,
javasolja a határozati javaslat b) pontjának elfogadását, amelynek az a lényege, hogy a belterületbe
vonás összes költségét a kérelmező fogja fizetni, az önkormányzatnak nem kerül semmibe.
Kondor Géza polgármester: Tájékoztatásul elmondja, mert ez sokakat érint. Vannak olyan zártkerti
ingatlanok, amelyek már most beépíthetők, és a főépítész, Papp Zoltán úr elmondta, hogy előnyük nem
származik ebből. Valószínűleg az ingatlan értékesítésnél, ha valamit belterületként árulnak, de
különösebben nincs motiváció rá, hogy valaki zártkertet belterületté nyilváníttasson. Két döntési
alternatívát dolgoztak ki a kollégák. Az egyik azért ne menjenek bele, mert egységesen akarják azon a
területrészen megoldani. Komoly költségekkel járna, mert abban az esetben az összes ezzel járó
költséget az önkormányzatot terhelné. Különösebb motivációt az önkormányzat részéről nem lát, hogy
miért ők finanszírozzák azt, ami valamilyen szinten egyedi érdekeket jelent. Maximum így több ülés
lesz, amikor még egy-egy napirend becsúszik. A b) pont, amit a bizottságok támogattak, természetesen
hozzájárulnak, ha a tulajdonosnak ez megfelelő. Megvizsgálták azt a területet, az infrastruktúra, víz,
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csatorna ki van építve. Velük szemben követelés nem léphet fel. Az ezzel járó ügyviteli költségek, amik
szintén jelentősek, a tulajdonosnak kell vállalni, és ebben az esetben van rá lehetőség. Kérdés, észrevétel
van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki az előterjesztés b) pontját támogatja,
kézfeltartással jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozza:
102/2016. (VI.06.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bodorkos Jánosné Révfülöp
1744/7 hrsz.-ú ingatlantulajdonos belterületbe vonási kérelmét abban az esetben támogatja, ha
az ingatlan tulajdonos a belterületbe vonással kapcsolatos összes költséget, járulékfizetési
kötelezettséget vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos
Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Akkor még egyszer elmondja, hogy zárt
ülés keretében az önkormányzati kitüntetésekről, és a közterület kérelmekről lesz szó. Előtte még
megkérdezi a képviselő urakat, hogy kinek van valamilyen bejelenteni valója, vagy kérdés esetleg.
Szabó Sándor Pál képviselő: Egy bejelenteni valója lenne. November óta húzódik egy kérdéssorozat,
amire még a mai napig nem kapott választ. Januárban tértivevényes levéllel kereste meg a polgármester
urat, konkrétan a vitorláskikötő és az ehhez kapcsolódó kérdéskörben. A mai napig nem kapott erre a
levelére választ. Bár jelezve volt, hogy a február 11-i bizottsági ülés érintette ezt a témakört, de
válaszokat nem kapott a kérdéseire. Jogi állásfoglalást kért a jegyző asszonytól, amit május első hetében
meg is kapott. Ennek a birtokában csak jelezni szeretné, hogy a Kormányhivatal felé fog fordulni.
Szeretné, ha ők mondanák el, vagy utasítanák a polgármestert, hogy a kérdéseire választ kapjon.
Kondor Géza polgármester: Nyilvánosan kijelenti, hogy képviselő úrnak azokat a módszereit nem
igazán tudja tolerálni, amikor az üléseken rendszeresen nem vesz részt. Ez évi részvétele talán 10%-ot
nem éri el a bizottsági üléseket tekintve, ezt a kollégák meg tudják erősíteni. Ez mellett vele
tulajdonképpen egy írásbeli riport készítésbe kezdett. Ő miután a testületi ülésen, amin az ő napirendi
pontját tárgyalták, nem vett részt, ismét bizottsági ülésre terjesztette az ügyet. Ugyanis azokra a költői
kérdésekre nem tud, és nem hajlandó választ adni írásban, amikre nem ő a krédója a témának. A
bizottsági ülésen a képviselő urak ezt részletesen megválaszolták. Az ő válasza ebben az a jegyzőkönyvi
kivonat, amit a bizottsági ülésen a képviselő urak tulajdonképpen jegyzőkönyvbe mondtak. Örömmel
várja a Kormányhivatalnak az ez irányú megkeresését. Azt gondolja, hogy tudja milyen lépéseket kell
neki tennie, illetve, ha a képviselő úr ezen magatartásán nem változtat, a megfelelő lépéseket ő is meg
fogja tenni, azt gondolja, mert nem cirkuszba szerződtek, hanem képviselőnek, és azt nagyon nem tudja
tolerálni, képviselő-testületi ülésen a munkát elszabotálják, provokatív kérdésekkel, és nem előbbre vivő
dolgokkal állnak elő, és tértivevényes levéllel tartják a kapcsolatot. Nem. Van egy nyitott irodája,
vannak képviselő társai, a bizottság nem egy színház, ahol statiszták a képviselő urak, és az urak. A
bizottsági ülés azzal a napirenddel kezdődött, hogy a Szabó Sándor úrnak a következő kérdései érkeztek
hozzá. A képviselő úr is kiküldte nekik ezt a témát. Részletesen megvitatták ezt a kérdést. Ő ezt leírni
akkor sem fogja, hogyha a Kormányhivatal 3 felkiáltó jeles, piros levélben kötelezné rá. Maximum
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elküldi azt a bizottsági jegyzőkönyvet, amelyiken ezzel a témáról foglalkoztak. Továbbra is várja nagy
szeretettel a tértivevényes, ajánlott leveleket. Kommunikációnak továbbra is a bizottsági üléseket, és a
testületi üléseket tartja, mint legitim formát.
Szabó Sándor Pál képviselő: Zárógondolatként csak annyit, azt a helyzetet szeretné érzékeltetni, azt
az ellehetetlenítő helyzetet, hogy egy ilyen sarkalatos, ekkora horderejű kérdésben, mint a révfülöpi
vitorláskikötő, vagy legalábbis ennek a létrehozásával kapcsolatos dolgok miért nem kaphat szélesebb
nyilvánosságot? Miért tér ki a polgármester úr folyamatosan az általa megfogalmazott kérdések
megválaszolása alól? Világosan meg voltak fogalmazva? Mellébeszélések vannak, nincsenek konkrét
válaszok. Ha csak egyetlen egy kérdést tesznek mindjárt a legelején, hogy miért oda? Miközben van egy
tanulmány, ami ezt a helyszínt a lehető legrosszabbnak ítéli meg, akkor miért ragaszkodnak ehhez a
helyszínhez? És ez csak egy az 54 kérdés közül. Köszöni szépen.
Kondor Géza polgármester: Az 54 kérdés nagyjából ugyanezen a színvonalon volt, mint ez az egy.
Úgy, hogy azt gondolja, költői kérdésre költői választ lehet adni. Nem természettudós, erre nem fog
válaszolni, és az, hogy a kikötőre azt a tanulmányt elkészítsék, ami oda készült, képviselő úr nagy
lelkesedéssel 2013. augusztusában megszavazta. Utána lehet jönni az amnéziával, hogy nem tudta, mit
szavazott meg. Öten voltak ott, öten megszavazták, és a tanulmány elkészült, és az nem azt a
következtetést vonta le, és a környezetvédelmi hatástanulmány sem első fokon az első fokú
határozatával, amit természetesen megfellebbeztek, hogy az ott nem valósulhat meg. A megfelelő
fórumokon erről a megfelelő tájékoztatást meg fogja adni. Először nem lenne baj, ha a tanulmányok, az
információk hozzá eljutnának, mielőtt beszél valamiről. Mindenesetre képviselő úr titkaik nincsenek, ha
úgy érzi, valamilyen problémája van képviselő társaitól megkérdezhette, bizottsági üléseken ezeken a
kérdéseket egyesével végigmentek, minden képviselő kifejezhette a véleményét. Ő egy a hét tagú
testület közül, és az ő véleménye, álláspontja egy szavazattal egyenértékű, ugyanúgy, mint
bármelyiküké. Azt gondolja, hogy ezekről igen is vitatkozni, beszélgetni kell, és nem tértivevényes
levelekkel futkosnak egymáshoz, és utána lehet lobogtatni, mit írt a polgármester, abból három szót
kiragad, és legközelebb arra ír még két levelet. Nem. Erre neki energiája nincsen, idegrendszere elég jól
le van kötve más ügyekkel. Javasolja azt, hogy vissza kellene térni egy ősi kommunikációs formához, a
párbeszédhez. Ezt már egypárszor felajánlotta. Beszélni kellene egymással, és talán akkor el tudnának
jutni, hogy nem tértivevényes levelekkel beszélgetnének, és az üléseken nem az lenne a műsor, hogy
akkor a Szabó Sándor képviselő úr jól megmondja a polgármesternek. A polgármester, meg na jól
megmondta. Nem róluk kell szóljon az élet, hanem a lakosokról, és ezt ők valahogy egymással szerinte
nem jó irányba viszik ezt a kommunikációt. Ő már többször jelezte ülésen is, változtassanak ezen.
Továbbra is nyitott, mert van egy bizonyos kommunikációs pont, ahonnan már nagyon nehéz újra
normalizálni a kapcsolatot, az mellett, hogy nem kell egyformán gondolkodni, attól még tudnak
beszélni. Nem jó irányba mennek a dolgok, és ezek nem javultak február óta, amióta ezeket a leveleket
el kezdték írogatni egymásnak, de mindenesetre azt gondolja, tudomásul vette, várja a lépéseket.
Miklós Tamás képviselő: Két témában három kérdést szeretne feltenni. Az egyik az, hogy a Révfülöpi
Fürdőegyesület közgyűlésén elhangzott az a különleges kilátó épülne a révfülöpi Balaton parton. Nem
szerepelt a téma a testület előtt úgy tudja. Legalábbis ő nem kapott róla információt. A Hivatal kiküldte
a Honismereti Egyesületnek a rendezési terv módosításával kapcsolatos eljárás keretében a
véleményezési anyagokat. Ebben azt látja, hogy a terv módosításban, a révfülöpi rendezési terv
módosításához kapcsolódóan a kilátó építésével kapcsolatban is van megfogalmazva irat, illetve
változtatás. Most kérdése az, hogy miért nem szerepelt a képviselő-testület előtt a téma? 2. Ki határozta
el, hogy a rendezési terv módosítását ezzel a dologgal elindítják. Ez a két kérdése. Hogy miért nem
szerepelt, és hogyan került bele. A másik meg, hogy az elmúlt években több ígéret is elhangzott a
révfülöpi fürdőüdülő településüknek a fejlesztőjének, a Czigány Károly emlékműnek a rendbe
hozatalával kapcsolatban, és a környékbeli parkolásnak a megszüntetésével. 1 hete volt lent. Áldatlan
állapotok vannak. Ha ott mennek, lassan romba dől az egész. Nincs üldözési mániája, de kezd
összedőlni. Nem tudatosan történik-e ez, vagy esetleg kár érje? Darabokban vannak egymásra pakolva.
Ki volt ott mostanában a Hivatal részéről? Kérné a testület segítségét, támogatását, hogy ebben a
közparkban lévő, gyakorlatilag egyetlen, jó van még egy békaszobor, de egyetlen révfülöpi emlékműnek

21

a gyors helyreállítását, ideiglenesen rendezését, és a későbbiekben, az ősz folyamán pedig a rendbe
tételét megcsinálni szíveskedjenek, vagy támogassák.
Kondor Géza polgármester: A kilátóval kapcsolatban annyit tud elmondani továbbra is, hogy azt a
fejlettségi szintjét az előkészület, hogy erről döntést tudjanak hozni, még nem érte el. Gyakorlatilag
ugyanaz az információ áll rendelkezésre, amit a Fürdőegyesületnél bemutatott, ott is azzal felvezetve,
hogy egy ilyen megkeresés érkezett, egy ilyent létre tudnának hozni azok, akik ilyen meg ilyen
referenciával rendelkeznek, műtermi alkotásokkal, hogy előbb-utóbb ezen is gondolkodniuk kell.
Tekintettel arra, hogy az esély megvan arra, hogy előbb-utóbb komolyabb szintre lépjen ez a kapcsolat,
de mondjuk nem tartottak ott, ehhez most van beadva az építési szabályzatnak a módosítási lehetősége,
aminél arra a területre, ha ezt az elemet is tartalmazza, akkor a későbbiekben nem kötelező, de megvan
a lehetőség arra, hogy ne az legyen a kizáró ok egy ilyen közel 600-700 millió forintos beruházásnál, ne
azon bukjon meg, hogy a helyi építési szabályzat nem alkalmas arra, hogy fogadókész legyen egy ilyen
építményhez. Tekintettel arra, hogy azóta tovább nem léptek azok, akik őket megkeresték, és azt a
prezentációt a rendelkezésére bocsátották, ezért ebben nem léptek tovább.
A Czigány Károly emlékművel kapcsolatban annyit tud mondani, hogy megnézi. Tavaly készültek rá,
hogy felújítják, illetve körbekövezik, nem történt meg. Megnézi, és ha úgy látják, valamilyen
katasztrofális helyzet van, intézkedik. Megnézi, és akkor tud róla mondani valamit.
Miklós Tamás képviselő: Képviselőként felvetette, és kérte, hogy intézkedés történjen a rendbe tétele,
állaga beton halom.
Kondor Géza polgármester: Rossz széken ül. Ha itt ül, akkor megteheti azt, hogy beszél. Még akkor
sem teheti meg, hogy úgy beszél, hogy nem kapott szót. Amikor befejezte a mondatot, ennyi volt hátra
hogy befejezze, akkor utána felemeli valamelyik kezét, és akkor elmondja, jó, polgármester úr, köszöni,
kéri, hogy mielőbb intézkedjen. Megnézi, és ha úgy látja valami gyors, operatív beavatkozás szükséges,
nem vonja kétségbe azt, hogy ő olyan hibákat talált, hogy meg kell csinálni, akkor intézkedik. Ezeket a
parlamentáris formákat, azt gondolja, hogy az ülés utolsó három percében nem muszáj felrúgniuk, mert
még nem igazán volt arra példa, hogy valamit beléfojtson, és ne tudja elmondani, de azt gondolja, hogy
mindenféleképpen célszerű az, megvárják, míg valaki leviszi a hangot, rövid szünetet tart, és azt jelenti,
hogy új mondat kezdete, vagy ha hallgat, akkor lehet jelentkezni, szót kap. Érti, hogy mit mondott, jót
akart. Czigány Károly emlékmű nekik is fontos. Az, hogy ebben összeesküvés elméletet, hogy valaki a
Czigány Károly emlékműnek kárt akar okozni, azt nem tudja elképzelni. Reméli, hogy nem rá gondolt,
meg nem is lenti vállalkozókra. Ha bármi kár van, akkor garantálja, hogy 1 héten belül, vagy kár elhárítás
szükséges, megfelelő szakembert odaküldi, és intézkedik, hogy menjen, és köszöni a jelzést.
Miklós Tamás képviselő: A károkozás mértéke. Nem arról van szó, hogy összeesküvés elmélet, hanem
arról van szó, hogy olyan állapotban van, hogy lassan összedől. Az ember úgy gondolná, hogy 1-2-3
évre visszamenőleg mindig felvetődött, jegyzőkönyvek alapján legalább 3 alkalommal elhangzott ezzel
kapcsolatos, vagy még többször is felvetés, és mai napig nincs semmi megcsinálva, és előbbi
szóhasználatával élve, amikor közbevágott, hogy megnézi, és majd meglátja. Látható, hogy megy
tönkre, fizikálisan tönkre megy valami, ami 105 éve ott áll. Ebben lépni kell, nem pedig nézegetni,
gondolkodni. Köszöni a segítségét különben.
Kondor Géza polgármester: Azt senki nem várja el tőle, hogy azt mondja, jó, viszi a malteros vödröt,
és megcsinálja. Az ő intézkedése abból áll, hogy felméri a kárt. Jelzett egy ilyen problémát, kitalálja,
hogy ki a megfelelő ember, és megcsinálja. A másik pedig az, hogy olyan rég óta nem hagyta abba a
praxist, hogy ebben a 3 vagy 4 évben menjen tönkre, mint akár a kilátó. Nem egymásra mutogatni kell.
Azt hiszi, hogy vannak közöttük emberek, akik gyorsan felejtenek. Nem kell gyorsan felejteniük. Azt
gondolja, azért vannak együtt, azért ült be közéjük, hogy előre tolják a kocsit, és azt hiszi, hogy
ugyanazokat a dolgokat próbálják meg csinálni. A Czigány Károly emlékmű évek óta sínylődik, és
valóban elképzelhető, hogy az utóbbi 2 évben egyéb nagyobb kaliberű dolgok miatt nem kapott
megfelelő figyelmet. Ezért köszöni, hogy jelezte, és ha ezt kevésbé teátrálisan teszi, azt is elfogadja, de
neki ez is tetszett, ebben a formában, úgy, hogy köszöni. Megígéri, hogy a lehető legrövidebb időn belül
orvosolni fogja.
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Akkor ennek a vidám ülésnek a nyilvános részét bezárja. Köszöni a tévé előtt ülőknek a figyelmét. A
képviselő urakat megkéri, hogy még egy kis türelmet tanúsítsanak, ugyanis még 2 napirendet meg kell
tárgyalni zárt ülés keretében. 17,19 órakor az ülést bezárja.
kmft.
Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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