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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 17-én 

(pénteken) 17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról. 

Az ülés helye: Általános Iskola 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Eitner József  képviselő 

  Miklós Tamás  képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő 

  Slemmer József János képviselő 

  Szabó Sándor Pál képviselő (6 fő) 

 

Török Péter alpolgármester bejelentette távolmaradását. 

 

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: - 

 

A lakosság részéről kb. 20 fő van jelen. 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson a megjelent 

képviselő urakat, jegyző asszonyt, nyaralótulajdonosokat, helyi lakosokat. Örömmel tölti el, 

hogy a nézőtér most nem 90%-ban az önkormányzati alkalmazottakkal, hivatali dolgozókkal 

vannak jelen, hanem valóban az itt élőkből verbuválódott össze, akik miatt tartják ezt a 

közmeghallgatást.  

A közmeghallgatás testületi ülésnek minősül, ezért most néhány hivatalos mozzanatot meg kell, 

hogy ejtsenek.  

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő 

képviselő, és a polgármester jelen van. A közmeghallgatást megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat,  

 

1. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

2. Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?  

 

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. 

 

N a p i r e n d 

 
 

1. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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2. Közérdekű kérdések, javaslatok 
 

 

 

 

 

1. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (power-point bemutató) 

 

Kondor Géza polgármester: Azért, hogy a terem nehogy kiürüljön, még mielőtt belemerülne, 

minél kevesebb számmal szeretné tájékoztatóját megtartani, és inkább látványossá szeretné 

tenni, de néhány sarokszámot muszáj, hogy ismertessen. A költségvetés főösszege, nem 

főkönyvelő, nyilván a jelenlévők közül sem mindenki az, évek óta ugyanazokkal a 

volumenekkel gazdálkodnak, nagy csodák ebben a világban nincsenek.  

A 2015. évi módosított költségvetési főösszeg 603.950.000 Ft, 2012-ben nagyjából ugyanez 

volt, attól függ, hogy mennyi az állami támogatás. Ez a jelenlévőknek nem sok mindent mond, 

ami nekik sem. 

Ami érdekesebb, ez a másik táblázat, mennyi pénz van a kasszában január 1-jén, amit el tudnak 

költeni. Itt látszik, hogy 2013-ban 195 mFt-tal kezdtek el költekezni, 2014-ben 153 mFt-tal, 

tavaly 196 mFt-tal kezdték a 2016. január 1-jei évet. Gyakorlatilag úgy, hogy az előző évi nagy 

beruházásokat, Halász utca felújítását, és amit az újságban leírtak, most nem akarja ezt 

felsorolni, de ismertették, illetve tapasztalják ott kint. Gyakorlatilag egy újratermelődő 

képessége megvan a településnek, a különböző strandi, idegenforgalmi, és egyéb bevételeikből. 

Ez a fejlesztési tempó, amit a képviselő-testület meghatározott egy önfenntartó folyamat, 

minden évben tudnak ekkorát lépni. Itt, ami szintén érdekes az utolsó, illetve az utolsó előtti 

sort javasolja, talán a 2014. évet nézzék meg. (4-es dia). Baloldali számoszlop strandbevételek, 

következő a közterület és bérleti díjak, következő pedig az idegenforgalmi adó. A következőket 

gondolják végig. Tavaly volt egy gyönyörű szép nyaruk, ennél jobbat kívánni statisztikailag 

nem lehet. 2014-ben pedig egy borzasztó nyaruk, ennél több esőt elképzelni nem nagyon lehet. 

Látják, hogy baloldalon strandbevétel, nettó összegről van szó, amikor nagyon rossz volt a nyár 

19,6 mFt≈20 mFt, amikor nagyon jó a nyár 25 mFt, és a munkatársai, amikor tervezik a 

költségvetést, vannak annyira óvatosak, nem nevezné pesszimistának, olyan összeget 

határoznak meg, ami, mint látják 2014-ben is, nagy csalódást nem tudott okozni.  

A nézőtéren nem biztos, hogy minden szám látszik, de szerinte nagy jelentősége nincsen, mert 

a következő képek már nem igen tartalmaznak számokat. Azért, hogy egyértelmű legyen, itt az 

idegenforgalmi adónál 21 mFt és 23 mFt között változott, tavaly volt egy kiugró 2 mFt-os ugrás. 

19 mFt-ot terveznek, attól függ, hogy milyen lesz a nyár, de itt is nagy csalódás nem lehet. 

A bérleti díjaknál a tavalyi 61 mFt helyett 52 mFt-ot terveztek, ezt viszonylag nagy 

pontossággal meg tudják határozni, miután minden területet kiadtak, és minden üzletüket 

kivették, ez 60 mFt és 61 mFt között fog megállni. Gyakorlatilag a bevételeik, nyilván a strandot 

leszámítva, garantáltak.  

Ezek a számok, 2015-ben itt volt, hogy mit terveztek, és mennyi pénzért, mennyit költöttek el. 

Ekkor építették a gyalogátkelőket, Káli úti járdaépítés II. szakaszát szerették volna elkezdeni, 

voltak különböző elképzelések, de nem minden valósult meg. Vettek viszont autóbuszt, amit 

nem terveztek az év elején, 3.200.000 Ft-ért vásárolták ezt a mindszentkállaiak által lecserélt 

mikrobuszt, iskolába vettek néhány eszközt, játékokat, főzőüstöt stb., amit pótolni kellett, a 

közterületi padokat. Gyakorlatilag itt 20 mFt-ot költöttek el ebben a kategóriában, viszont 

felújításoknál a strandfejlesztéseknél a kamerarendszert, közvilágítás kiépítése 5 mFt. Halász 
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utcai térburkolat nettó 32 mFt terv szerint. Az önkormányzati ingatlanokra 4,5 mFt-ot költöttek. 

A nyárfákat 1.739.000 Ft-ért váltották ki.  

Ami ebből érdekes, az utolsó száma, 81 mFt-ot költöttek 2015. évben. (7.dia) 

Minden relatív, mindent valamihez képest tudnak értékelni. 2016-ban a Káli úti járda II. 

szakasza, ami gyakorlatilag elkészült a buszmegállóig, azért van pirossal írva (8.dia), mert azt 

már ki is fizették, el is készült. A Káli úti járda III. szakaszát szintén pirossal írta, mert 

megelőlegezte a bizalmat, a jövő hétvégén fel fogják avatni, az is egy teljesített beruházás, és 

annyiba fog kerülni, amennyivel a közbeszerzést megnyerte a kivitelező cég. Amik feketével 

vannak írva, folyamatban lévő dolgok, év végén még bármi lehet. Egy piros szám van még, 

kempingben lévő ingóságokat a könyv szerinti érték 1%-áért megvásárolták, tehát a 

kempingben lévő összes vizesblokk, szolár, sorolhatná, két oldal lenne, ezek századrész áron 

hozzájuk kerültek, és az önkormányzaté az összes ilyen ingóság, a tulajdonostárs, a Magyar 

Állam átengedte az ő részét, azt is megváltották. Gyakorlatilag a kempingben már csak a 

területtel megy a küzdelem, hogy adják már nekik azt a maradék 40%-ot is. Jegyző asszonnyal 

a folyamatot elindították, a testület felhatalmazásával, ha az is az övüké, onnantól kezdve 

nagyot léptek előre.  

Tehát az a lényeg, hogy itt a felújításoknál ezt az aszfaltozást tovább fogják folytatni. A 

strandoknál beterveztek bruttó 10 mFt-ot nettó 7,8 mFt-ot, ez arra vonatkozott, hogy ha meg 

tudnák csinálni a homokozást, illetve a gyermekfürdő előkészítését, ezt az őszig 

semmiféleképpen nem fogják, és reálisan nézve a dolgot, a következő tavaszra van ennek 

esélye, hogy ezt meg tudják ejteni.  

A lényeg az, hogy a tavalyi nyolcvanvalahány millióhoz képest 117 mFt-ot terveznek erre, ez 

véleménye szerint nagyjából meg is fog valósulni.  

Most akkor menjenek át egy kicsit látványosabb részekhez. (10. dia) A Halász utcából egy régi 

képet vágott be azért, mert jött egy olyan lakossági kérdés, amire a végén visszatérnek, amikor 

ott tartanak, egy telefonon beadott kérdés, hogy ott a tér gyakorlatilag beszűkült, zsúfolttá vált. 

Az a vicc jutott eszébe, amikor a feleséget rajta kapják, és azt mondja: apukám, nekem hiszel, 

vagy a szemednek. Ez volt a 2015-ös állapot. Neki nem úgy tűnik, hogy a tér megszűnt, ha 

zsúfoltabbá vált azt annak köszönhetik, hogy többen jönnek. Térhatásában nagyobb teret 

kaptak. 

A tavalyi beruházások most élik reneszánszukat, azok a növények, amit tavaly ilyenkor még 

csak ígérgettek, hogy a helyükre kerülnek, megérkeztek, belakták az utcát (11-13. dia), itt is 

látszik, hogy a Halász utca ezzel lépcsőzetes volt (14. dia), nem az a térhatása van neki, mint, 

ami mindjárt látszik a Ruzsa Magdi koncerten készült bevágott képpel (24. dia).  

A közterület rendeleteknél elmondhatják azt, hogy tavaly vezették be ezt az új elszámolási 

rendszert, új rendeletet alkottak. A vállalkozóknak egyértelművé tették, hogy melyik területet 

lehet használni. Itt a jelenlévők meg tudják erősíteni, hogy időnként erről beszélgetnek, és el 

tudja mondani, hogy fegyelem van ezen a téren, nem panaszkodhatnak, nagyon jó az 

együttműködés. Előnye, hogy ezzel nem kell egymás szemébe hazudni, ösztönzik az elő- és 

utószezoni nyitva tartást, a bevételek ebből kifolyólag emelkedtek. Jó a fizetési morál. Ezt 

visszaforgatva az egységes vendéglátói arculatát elkezdték megvalósítani, támogatni, erre majd 

mindjárt visszatér. 

Itt látszik az, hogy a kerthelyiségeknél, amire egész évben nem volt szükség, azt lehetővé tették, 

hogy csak 2 hónapot használják, a vállalkozók azzal, hogy a falat elbontották, szellőssé tették 

a teret. A Balaton és ez a rész átjárhatóvá vált az év nagy részében, illetve a 2 hónap, amikor 

használják, a szükséges rendezvényeknél határolják le.  

Itt mutatná az őszi akciót (18-19. dia), az önkormányzati tulajdonú Nádas Borozót, ami nádtetős 

volt, a nádteteje elhasználódott, egyeztetve a vállalkozóval, a vállalkozó megelőlegezte, és a 

testület úgy döntött, több év alatt 4-500 eFt-os címletekben 3,5 mFt erejéig levonják a bérleti 
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díjból, és ennek köszönhető, nyilván látták már élőben is, ez megvalósult, azt gondolja, hogy a 

büszkeségükre, és nagyon sok évig Révfülöp utcaképét javítani fogja.  

Nagyon jó hír, hogy a többi vállalkozó is csatlakozott ehhez az akcióhoz. Az előbbi 

hamburgeres képre emlékeznek, amivel bevezette ezt a műfajt, úgy gondolja, hogy ég és föld a 

különbség. Itt egy bonyolultabb tulajdoni viszony van közöttük, itt egy 600 valahány ezer 

forintos beszámítási lehetőséggel járultak hozzá az anyagköltséghez.  

Ez a Ruzsa Magdi koncert (24. dia), amivel alá tudja támasztani, hogy a tér mennyire zsúfolttá 

vált, több mint 3000-en élvezhették ezt a teret, ahol tényleg olyan utcai rendezvényt tudtak 

lebonyolítani, amire eddig csak a focipályán egész más körülmények között volt hely, 

lehetőség. Ezúttal örömmel jelenti be, hogy az idén augusztus 20-ára a Nagyon Balaton 

program keretében szintén ugyanerre a helyszínre kapnak ajándékba két fellépőt, két koncerttel, 

az egyiket lehet, hogy rosszul mondja, Babosi, vagy Bagossy Brothers, a másik pedig a 

mindenki által ismert, és kedvelt Magna Cum Laude, akinek a koncertjével zárták volna a 

szombati rendezvényt, a Nemzeti Regattát, amit az eső elmosott.  

Az idén a főcsapás nem a strandok voltak, ami nagyon nagy tervük, és álmuk, a homokozás, 

illetve a Császtai strandra tervezett gyermekfürdő, aminek a tervei elkészültek, de bizonyos 

tulajdonviszonyok tisztázás alatt vannak. A Nemzeti Földalaptól ki kell vonni azt a területet 

nádas művelési ágból, ami az életben nem volt nádas, ezt bizonyítják az ott lévő, 1,5 m átmérőjű 

fák, de ezt a tortúrát végig kell járni. Nehezíti az életüket, hogy a Nemzeti Földalap 

fölszámolása, megszüntetése megjelent egy kormányhatározatban. Tehát nagyon kell 

kapkodniuk, hogy év végére nehogy újra kelljen kezdeniük ezt a rendszert, de nem rajtuk 

függenek a dolgok. A terület kijelölése megtörtént. Ez sajnos egy álomkép, hogy szeretnék 

minél előbb megvalósítani, akkor a homok fröcsögjön a strandon. Ez pedig az alsóörsi strandon 

található gyermekfürdő (29.dia), ugyanebben a stílusban, nyilván kicsit révfülöpi keretekre 

leredukálva, de nem sokkal eltérítve, egy gyermekparadicsom alakulna ki a Császtai strandon, 

a jelenleg kölcsönzőként működtetett részén. Ezt úgy saccolják, hogy 25 mFt-ba kerül. A 

Bahartos tervezők a tervet elkészítették, de engedélyeztetésre akkor tudják beadni, ha az előbb 

említett akadályok rendeződnek.  

A strandokon elmondhatják örömmel, hogy az összes strandbüfének van üzemeltetője, minden 

üzlethelyiségük működik, fejlesztenek, térköveznek, új bútorokat vettek.  

Tavaly még nagyon sok gyermekbetegséggel küszködő, főleg az év elején, 

mozgáskorlátozottak bejutását segítő szerkezet már nyár közepétől hibapont nélkül kezdett 

működni. Ezen a héten, amikor a hullámzás alábbhagy, a hidraulika rendszert felépítik, és akkor 

reméli, hogy nagyon sok olyan vendégüknek is megkönnyíti a strandolását, akinek ez nélkül 

nem lenne Révfülöpön lehetősége.  

Ami nagyon nagy probléma, erről érkezett privát levél is. A nádas terjeszkedik, mindenhol. A 

Szigeti strandon látják (35. dia), hogy a régi betonlépcsőtől balra anno egy szál nem volt 

jóformán, most már szinte a lépcsőt se lehet megközelíteni.  

Itt van egy másik, sokak által kedvelt hely, ahol látszik, hogy el takarja a boglári panorámát 

(36. dia). Rossz híre van, nem a kivágásának a költsége okozza a gondot, nem fogja felolvasni, 

4 oldal, de elhozta, szívesen átadja, akár lefénymásolja azt a kormányrendeletet, ami a Balaton 

és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás 

szabályairól szól. Egy nagyon bonyolult, több éves folyamatot végig kell járni. Végig fogja, de 

ez sajnos nem rajta múlik, hogy akkor bemegy, és dobják össze egymás erejét, szabaduljanak 

meg tőle. Nem lehet, mert aznap benne lenne a tévé-híradóban. Bosszantja őket ez a dolog, de 

a nádassal két dolgot nem lehet csinálni. Ott ahol szaporodik, megállítani. Ott ahol meg nem, 

Akarattya felé látják, ahol a vonat nagyon közel megy a sínekhez, ott próbálják megtartani, 

megtelepedését megkötni. Ott, ahol nem akar megmaradni, nem fog. Nekik szerencséjük van, 

a Balaton vízminősége jó. Úgy gondolja, hogy annak idején, ahol strandot építettek, arra a célra 

építették a partvidéket, nincs helye a nádasnak. Végig kell járniuk ezt az utat, kéri a szíves 



5 
 

megértésüket. Minél többen jelzik ezt neki, azzal segítik őt abban, hogy a hatóság talán 

komolyabban veszi az igényüket, törekvésüket.  

Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatban nagyon sok szót nem szólna. Az óvoda külső 

homlokzat felújítása megtörtént. Nem akar arra visszamenni, nem az elmúlt 1 évre vonatkozik. 

Tavaly ezt ígérték, amit látnak (41-44. dia), a szanitereket a vizes blokkban kicserélik. 

Megvalósult, ugyanennyi pénzért. Itt látszanak azok az állapotok, amik előtte voltak, ezek, 

nevezzék gyermeklatrináknak (41. dia), az óvodában is ezt használták, pedig már elavult, és itt 

látják az elkészült, új mosdórészt (42-44. dia). A gyerekek már birtokba is vették. Itt látják az 

abszolút korszerű, és azt gondolja megfelelő intimitással rendelkező mini boxokat. Nagyon 

büszkék rá, és remélik, hogy sokáig tudják használni. Az óvoda vezetői a bútorokat is cserélték, 

a társulás költségvetése ezt lehetővé tette. Úgy, hogy azt gondolja, az óvodára már kívül-belül 

büszkék lehetnek.  

Iskola. Szívük nagy bánata. 2 éve már döntés született arról, az önkormányzatok döntöttek úgy, 

hogy az iskola fenntartását, műszaki üzemeltetését, rezsi költségének fizetését vállalja. 

Gondolkodás nélkül bevállalták. Tavaly szintén meghozták a döntést. A nyári szünetről úgy 

jöttek vissza a tanárok, és augusztus 23-án jött a levél, 3 minisztérium úgy döntött, hogy nem 

teszi ezt lehetővé, ahol az egy főre jutó adóerőképesség nem éri el a 18.000 Ft-ot, ott nem 

lehetett az önkormányzat fenntartó, és ezért az iskola fenntartása állami kézbe került, kivéve a 

konyha, szolgálati lakás, és a kábeltelevíziós fejállomás. Az iskola többi része ingyenes átadásra 

került. Azt gondolja, az mellett, hogy szívfájdalom, költségvetésükben 10-15 mFt-os megtartást 

jelentett, ezt el kell ismerni. A médiában ilyent nem olvasnak, hogy a révfülöpi iskolásoknak 

nem volt krétája, vagy nem tudtak elmenni osztálykirándulásokra. Az iskola vezetésével, az 

igazgató úrral annyira jó a kapcsolatuk, hogy ha bármilyen igény van, mindenben segítenek 

eddig is, lényegesen kevesebbe kerül, bárcsak tudnának többet adni. Most, akinél ez a 

változtatás nem zajlott le, olvashatják a médiában, hogy a jövő tanévtől, szeptembertől az egész 

országban, általánosan át fogják venni. Gyakorlatilag nekik már nincs lejjebb, csak feljebb van. 

Tőlük már elvették, amit elvettek, bízik benne. Az a lényeg, maga az oktatás ne szüneteljen. A 

8 osztályt tudják továbbra is Révfülöpön biztosítani. Nem tőlük függ ez a dolog, de ezért foggal, 

körömmel harcolni fognak, mint a többiek is. Tavaly még búcsúzóul erre a játszóeszközre 

cserélték a szülők által lelkesen összehozott, de nem szabványos játszóeszközt. (49-50. dia) 

A következő fejlesztésük, ami az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatban, már többször 

adtak be pályázatot a védőnői épület tetőszerkezetének, faszerkezetének, teraszának 

felújítására. Jelenleg kettő pályázat van ugyanarra a feladatra beadva, energiamegtakarítást és 

akadálymentesítést is jelent. Látják, hogy Révfülöp egy meghatározó épülete (51. dia). Itt látják, 

hogy milyen állapotban van (54-57. dia) Vagy megvárják, hogy összedől, vagy valamit 

csinálnak vele. Mindenképpen eltökélt szándékuk, mint ahogy az óvodánál is megcsinálták a 

felújítást, amikor nem nyertek, azt gondolja, hogy túl sokat nem tudnak várni a felújítással. 

Valószínűleg akkor az energiamegtakarítás rovására lesz a faszerkezet állagmegóvása, ami kb. 

7-8 mFt ebből a tervezett 14 mFt-ból, meg fogják építeni ősszel vagy tavasszal, de 

mindenképpen.  Meg kell várni a lehetőséget, hátha kapnak rá pályázati forrást.  

Czigány Károly emlékmű felújítása. (58-59. dia) A napokban elkezdték, képviselői jelzésre, 

tényleg nagyon rossz állapotban van, főleg a térkő része. Ezt a képet 2-3 órával ezelőtt 

készítette. A térkövezés befejeződik, egy festő, mázoló munkával a szerkezet hibáját is helyre 

hozzák.  

A következő, mindnyájuk végállomása, a temető. Egy urnafal építését ősszel mindenféleképpen 

elő fogják készíteni, a temetőt össze fogják kötni a Rétsarki útig megépülő járdával, amit jövő 

héten átadnak, és ott a vízműnél szeretnék azt, hogy ha valaki megy temetésre, 

mindenszentekre, ne ott azon a keskeny hídon, az út mellett kelljen menni. Világítással fel 

fogják szerelni, és a temetőbe is néhány világító testet be fognak üzemelni. Itt látják az urnafalat 

(62. dia), ez egy tavalyi állapot egyébként, most az alsóból is fogyott el, de köztudott, hogy az 
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alsó szint, bizonyos állatok meglátogatnak, nem szívesen temetkezik senki. Ugyanebbe a 

stílusba, legalább egyet meg fognak építeni. Ezt meg tudják valósítani az önkormányzati 

ingatlanok felújítása kategóriában.  

Útjaik. Egy nagyon nagy probléma, amiből egyre több megoldódott a tavalyi évben. 2014-ben 

a MÁV-tól sikerült nagy mennyiségben bazaltot szerezni, használtat, amit felmartak 

pályaépítésnél. Ezzel nagyon jó alapot tudtak a mart aszfaltos technológiának biztosítani, 

amiből tavaly, fel vannak sorolva az utcák (66. dia). Sokkal többet meg tudtak csinálni 

gazdaságosan, mint amivel számoltak. Ennek a bekerülési költsége nem érte el a bruttó 7 mFt-

ot, és ott, ahol kimondottan jó aszfaltot tudtak hozni, ezt szinte nem tudják megkülönböztetni 

pl. Vincellér utca, Rügy utca, a másik oldalon készült utakkal, és amint a költségvetésük engedi, 

minden évben egy-két utat ezzel a technológiával le fognak húzni.  

Tavaly ilyenkor még csak ígérte, de tényleg el fog készülni a négy gyalogátkelőhely a 71-es 

úton. A Balaton északi részén nincs olyan település, ahol lenne négy gyalogátkelő, mert ennek 

az elkészítése nem kis energia. Nagyon sok segítséget kaptak a Fürdőegyesület titkárától, 

köszönet Heiczinger Máriának ezúton is.  

Badacsonyi útra tettek, a Vízisport Egyesület telephelyénél. Amire évtizedek óta vágytak az 

emberek, a vasútállomás elé, ott is meg tudták valósítani, és a kempingnél, ahol nagyon széles 

útszakaszon kell átkelni, ott is megvalósult. Nem volt egyszerű az engedélyeztetés.  

Az akadálymentesítése a járdának érkezéskor, táblázás stb. Ez az egész projekt 3,5 mFt-ba 

került.  

Utakkal kapcsolatban ismét adtak be pályázatot. 3 útnak a 80%-os támogatására, 

újraaszfaltozására, ezek a Málna utca, Iskola utca, Sellő utca és Aranyhíd utca. Itt látják, hogy 

nem igen pazarlás erre az aszfalt. (76-83. dia). Ha nem nyernek, akkor is meg kell ezeket 

csinálni. Még látszanak az előző csatornázás után maradt süllyedések, foltozások, 

csatornabekötések. Iskola utcánál folyamatos erózió van, a csapadékvíz elvezetést meg kell 

oldani. Az Aranyhíd utca is évek óta porondon van. A DRV Zrt. jelezte, hogy nyáron 

mindenképpen meg szeretné csinálni a vízvezeték cseréjét. Jelezték, hogy ezt meg szeretnék 

csinálni, ha előbb ér ide a pályázati pénz, akkor az ő költségükön kijavítják.  

Az év legnagyobb fejlesztése, amit ígértek, és elkészült, a Káli úti járda. A buszmegállóig már 

át is adták, kifizették. Megvásárolták a Fösped-kanyarban, nagy kanyarban lévő területet, ettől 

kezdve beláthatóbb, sokkal kényelmesebb a közlekedés, és lehetőség volt arra, hogy a járdát is 

biztonságos távolságra az úttesttől elvigyék. (86.dia) Jövőre parkosítani szeretnék a területet, 

szép élénk zöld foltja lesz a településnek. A testület úgy döntött, hogy nem hasznosítja építési 

telekként. 

Itt látszik, hogy a kerítésekkel voltak problémák, mármint technikailag, ugyanis az út 

magassága és a mellette lévő árok, és a sokkal mélyebben lévő területeket össze kellett hozni. 

A kocsi bejáróknál nagyon nagy probléma volt az, hogy biztosítani kellett a gyalogosoknak a 

zavartalan közlekedését, és aki autóval megy be, kis magasságúakkal, azt is össze kellett hozni. 

Ezért ilyen hullámos a járda. Így tudták megoldani, hogy közlekedésre is alkalmas legyen, az 

5%-os lejtést ne lépje túl, illetve az ingatlantulajdonosoknak ne legyen életminőség romlás, 

hogy ne kelljen terepjárót vásárolni, vagy területeket feltölteni. Itt vannak a költségek. Annyira 

jó volt a készültség áprilisban, hogy kiírták a közbeszerzést június végi befejezéssel. Ezt a jövő 

héten fogja avatni Fenyvesi Zoltán, a Megyei Közgyűlés alelnöke. Itt látszik, hogy már az 

utolsó szakaszt csinálják (93. dia). Az átadást június 25-ére tűzték ki, erről a lakosságot 

értesíteni fogják. 10 órára tervezték, de Fenyvesi Zoltán jelezte, délutáni időponthoz 

ragaszkodna. Hétfőn a kolléganői el fogják küldeni a civilszervezeteknek, illetve a képújságon 

keresztül a lakosságot is értesíteni fogják. Tisztelettel, és szeretettel várnak mindenkit az 

IKSZT-hez, ahol felavatják a járdát, átvágják a szalagot. Igaz, hogy söröshordót hídavatáshoz 

szoktak gurítani, de a kivitelező azt kérte, hogy egyet gurítsanak. Az IKSZT-nél egy bográcsos, 

ünnepi mulatsággal megünnepelnék a járda átadását. 
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Közbiztonság alakulása. Az összes komoly bűncselekmény 15 körüli volt, összesen 21. 9 

baleset volt (96. dia). Ismerteti a 2015. évi adatokat (97. dia). Azt gondolja, hogy a településen 

megforduló létszámhoz képest ez nagyon jó eredmény.  

Közbiztonság érdekében tett intézkedések. Kamerarendszert folyamatosan bővítik. A testület 

az elmúlt ülésen még 3-4 helyet jelölt ki a rendőrség javaslata alapján. A szelektív 

hulladékgyűjtőket bekamerázták.  

A Polgárőrség egyre aktívabb, öntevékenyebbé vált. Komoly pályázatokon indultak. Az elején 

csak kerékpárokat nyertek, most már kaptak egy Skoda Favoritot, egy volt rendőrautót, ami a 

megyei polgárőrség autója, és úgy néz ki, hogy rövidesen, közösen pályázatot tudnak beadni új 

polgárőr autóra is. Itt van az irodájuk az IKSZT épületében. A strandon a nagyfelbontású 

kamerákat, amiket telepítettek, ez olyan minőségű, amire rálát, még azt is látják, hogy milyen 

címletű pénzt vesznek ki a törölköző alól. 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatban a szelektív hulladékgyűjtő áldatlan állapota mindenki 

által ismert, tavaly bekamerázták, nyár végéig túl komolyan nem vették, valamit javított a 

helyzeten. Növelték tavaly a kapacitást, az önkormányzat naponta elszállítja, csúcsidőben 

kétszer is. Ez a rendszer 1 hónapon belül meg fog szűnni, illetve meg fog változni. A 

következők miatt. Itt látszik, hogy a kamerarendszer mit lát. (104.dia) A feljelentést meg tudják 

tenni, mert olyan felbontású a kamera, hogy be tudják azonosítani a gépjárművet.  

2016-ban, a helyi lakosok közül sokan tapasztalták, szelektív hulladékgyűjtés háztól háztartásig 

történik elszállítva. A nyaralótulajdonosoknak egyelőre zsákot biztosítanak, de jelezte a 

szolgáltató valószínűleg lesz kapacitás arra, ha az állandó lakosok igénye lezajlott, a 

nyaralótulajdonosok is kaphatnak fix kukát, addig neylonzsákot tudnak biztosítani, 6 db-ot 

adnak ingyen, és a többi 70 Ft-ért megvásárolható. Ezeket elvileg minden hónap második 

keddjén szállítják. Az első szállítás megbukott. A múltkorinál már néhányat elvittek, de van 

még mit javítani a rendszeren, mert egy-két utcában ott felejtették. De mindenképpen, amint 

már ez rutinná válik, és megszokottá, a szelektív gyűjtőket folyamatosan felszámolják, és csak 

az üveghulladékot lehet a szelektív hulladékgyűjtőbe elhelyezni a szigeteken. Viszont ebbe a 

háztartási szelektív gyűjtőbe az üvegeket meg nem. Erről a lakosságot mindenféle úton-módon 

tájékoztatni fogják. Műanyag, fém, papír kerülhet bele, üveg az nem. Az üveget továbbra is 

várják a megszokott helyen elhelyezett gyűjtőbe. Csak azt szabad odavinni.  

A másik nagy probléma, a szerves hulladék kezelése. Ismert, hogy a Semsey-major tövében 

kezdték először önkormányzati célra komposztálni, először saját termésüket, aztán bevonták a 

nagyobb üdülőket, kempinget, aztán kontroll alatt a lakossági hulladékot is befogadták erdészeti 

vállalkozó közreműködésével. Elszabadult a pokol, és az a cég, aki ennek a feldolgozását 

vállalta, nehézségekkel küszködik. Most ezt feldolgozták, és a területet rekultiválták. Nagy 

erőkkel azon vannak, hogy külterületen keressenek helyet. Azok az önkormányzati területek, 

amelyek jelenleg rendelkezésre állnak, egészen biztos, hogy olyan tiltakozást váltanának ki a 

lakosság körében, életkörülmény romlást vonnának maga után, nem meri, és nem is akarja 

bevállalni. Fognak venni egy területet, illetve ma jelezték, hogy Zánkán egy ilyen bázis össze 

fog jönni. A szállítást ki kell, hogy dolgozzák, mert van rá lakossági igény. Ők már nem fizetnek 

már évek óta, az önkormányzat, és azon vannak, hogy a lakosságnak se kelljen.  Nagyon nagy 

probléma, terület kell hozzá valahol. Bárkinek javaslata, ötlete, birtoka van, kéri, hogy 

jelentkezzen, és meg fogják vizsgálni a lehetőségeket. Gondoljanak bele a 2000 fős kemping 

az idegenforgalmi adó nagy részét produkálja, ugyanúgy nem örül annak, hogy ott van, mint ha 

az ő szomszédságában lenne. Itt látszanak a gépek, amikkel a területet elegyengették (115-119. 

dia). Itt az a gép, ami óránként 8000 Ft-ért, a végén már ez egy bérgép volt (118.dia), ami a 

végső feldolgozást megoldotta. Itt, ez nagy büszkesége, ha odaér, látják, hogy történik ennek a 

ledarálása (119. dia, videó). Brutális nagy gép, nagyon drága.  Az, hogy a megtelt területen lévő 

hulladékot feldolgozzák 600 eFt-ba került, és utána még jött a területnek az elegyengetése, 2 

másik autó dolgozott rajta több, mint egy héten keresztül. Brutális nagy gép, drága üzemórával, 
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és ezek a gépek nem igazán szeretik, amikor a lakosság által behozott hulladékban 

betontörmelék van, mert utána időnként van némi kártérítési igény is. Eddig épp hogy 

megúszták.  

Az egyéb ilyen környezettel kapcsolatos dolgok, nagy gondot okoz az elhanyagolt 

magánterületek gondozása. Az, hogy ha az önkormányzati terület van elhanyagolva, kiadja a 

parancsot, akkor soron kívül csapásirányt váltanak. Elég jó gépeik vannak, megoldják. A 

lakosságnál vannak problémák. Felhívná a figyelmet az önkormányzati rendeletre, hogy mi a 

kötelességük. Mindenkinek kötelessége rendben tartani. Akkor pedig, ha nem tud itt lenni a 

területen, akkor ezzel valakit meg kell bízni. Hiába szép az út széle, meg az Önök területe, ha 

ilyen szomszéd van, akkor nem hiszi, hogy nagy örömet okoz. A másik pedig az, amit 

nyomatékosan elmondana mindenkinek. Több tájékoztatón elmondta a katasztrófavédelem, 

hogy a földhivatallal megállapodva, belterületen is a 10 cm-nél nagyobb növényzet 

tűzveszélyes hulladéknak számít, és az ő módszereik egy kicsit brutálisabbak, mint az 

önkormányzaté. Az elmúlt időszakban, Müller Márton kollégával, felszólító leveleket küldtek 

ki, amiben a kolléga adott határidőt, ha addig nem fog megtörténni, és nem reagálnak rá a 

tulajdonosok, akkor a katasztrófavédelem a külföldi tulajdonost is kinyomozza, 

kényszerintézkedést fog foganatosítani, és ő tőlük tényleg tartani kell, jobban, mint tőlük, a 

bírság brutálisabb. Nagyon szépen kér mindenkit, próbálja meg megoldani, lehet családi oka 

neki, ha valaki nem tudja megoldani, vagy el kell adni, vagy bérbe kell adni, valamit ki kell rá 

találni, de nem maradhatnak így.  

Ami nagyon fontos, és még nagyobb problémát okoz, a sövények, fák, ágak. A 

kataszrófavédelem elmondta, egy teherautó 4 m magas lehet, a tűzoltóautó létrákkal, 

szirénákkal a tetején van is akkora. 2,5 m széles, mert kell egy kis rátartást, mert nem vonat, 

hogy csak sínen menjen. Ahol nincs meg ez a 4 m x 3 m szelvény, arra ugyanúgy ki fogják 

szabni ezt a bírságot, illetve ha valami kár keletkezik az autóban, ha valamilyen területet nem 

tudnak eloltani, fel fognak lépni az ellen, aki miatt ez bekövetkezett. A kukások rendszeresen 

panaszkodnak. Amikor a kapacitásuk engedi, megcsinálják. Látják, hogy ez még viszonylag 

gondozottnak számít (125. dia), és most nem az a célja, hogy beazonosítják, de oda kell rá 

figyelni, mert nem győzik, és amikor ezen dolgoznak, akkor nem tudnak a parkokban, az árok 

szélén, meg egyebeken.  

Vadak fokozott jelenléte a belterületen. Herceg Zoltán fotósuk a hegyoldalból zoomolta, 

nagyon közel van az ő háza, ott mentek keresztül, meg se meri számolni, mennyi, a temető előtt 

mennek (127. dia). Ez már brutális mennyiség. Mindennaposak ezek a problémák. A kolléganő 

kutyáját támadás érte, állatkórházba került. Szerencsére, hogy az állatot támadták meg.  

Ez ma reggeli termés, teljesen friss kép (128. dia) a Császtai strandról. A strandot nem tudja 

körbebarikádozni, mint a temetőt. Brutális a helyzet.  

Ezt most nem olvassa fel, van egy olyan kérdés is, ami írásban érkezett, mit tesz az 

önkormányzat ennek érdekében. Amit Don Quijote szokott, kezdi magát úgy érezni, szélmalom 

harc, fényképeznek, videót is kapott, de azt nem tudja bevágni. Csécs Róbert készítette, totál 

Révfülöp közepén, az előbbihez hasonló csorda megy keresztül. Elküldték a vadászati 

hivatalhoz, elmagyarázták, hogy kinek mi a kötelessége. Úgy gondolják, hogy a hatóság 

megtesz minden tőle telhetőt. Megadták a vadászmester, Sári Ferenc elérhetőségét. Jelzik, hogy 

a vadásztársaságnak kártérítési kötelezettsége is van. Többen ezzel próbáltak élni is. Nem 

egyszerű velük megegyezni. Ő vadászni nem tud. Tavaly elmesélte, hogy a belterületen 

próbáltak egy kilövést eszközölni. A lövés nem sikerült, a vaddisznó elment, és örültek, hogy 

a Zrínyi Miklós 2.-t nem Révfülöpön forgatták. Két órán keresztül keresték a vaddisznót. 

Másnap mesélte egy hölgy, biciklijét tolta felfelé a József Attila utcában, és mellette futott el a 

vaddisznó. Az, hogy miért nem lövik le belterületen, mert van benne hiba lehetőség, nemcsak 

az, hogy a golyó gellert kap, de ha valami nem döglik meg, és elmegy, nincs semmi, ami 
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megállítja. A problémát az erdőben kell megoldani. Az összes, ami ilyen panasz jön, továbbítani 

fogja. Országos probléma.  

Ez volt az, amit tavaly megígértek. Amikor megvalósul valami, akkor már a következőn el 

kezdenek dolgozni. Ami vállalásuk volt, és elkészült, azokat szeretnék sorba kihúzni, hogy 

érjenek a végére. Előkészítés alatt lévő termelői piac, kialakítása külső parkban. A kemping 

előtt, a vasút és a 71-es út közti területről van szó. Erre adtak be pályázatot, építési engedély 

kérelmet. Az építéshatóság helyszíni szemlét tartott, problémát nem találtak. Nem bírálták még 

el, de úgy érzik, hogy ennek komoly esélye van. 100 %-os támogatást élvez a beruházás, az áfát 

is tartalmazza. 

Fedett szabadtéri színpadot szeretnének a Fülöp-kertben kialakítani. 

Régi könyvtár, Galéria épületből felül látogatóközpont, alul kultúrház kialakítását szeretnék 

megoldani. Mind a kettő tervezés alatt van. Látványképet láthatnak a piac várható kinézetéről 

(132. dia), az alaprajzáról (133. dia). Itt jönnének be a 71-esről a kemping felé, gyalog itt 

tudnának bemenni, és itt vannak az épületek, toalett, iroda, gombavizsgáló stb., fák közé, 

növényzet közé beszúrt, kígyószerű folyosó. A növényzetet szeretnék meghagyni, park jellegű, 

speciális jellegű piacot szeretnének létrehozni.  

A másik pedig a szabadtéri színpaddal kapcsolatban. Ezt olyannyira komolyan gondolják, hogy 

vázlatok már készültek. A testület jelentős részével 3 hete voltak fonyódi tanulmányúton, ahol 

a színpad alá tervezett öltözőket szerették volna megnézni. Azóta a kollégák tovább 

castingoltak, keresték a lehetőségeket. Ez egy balatonlellei kicsit egyszerűbb kivitelű dolog 

(134-135.dia), amit a jövő héten meg fognak nézni. Ezt szeretnék Révfülöpre adaptálni, az 

építészekkel beszélgettek, vöröskő oldalburkolatot, hátulról teljesen burkolt dolgot, illetve alá 

ezeket a raktár, és öltözőhelyiségeket beleraknák. Szolid, funkciót szem előtt tartó, stabil, a 

rendezvények biztonságát szem előtt tartva. A helyi adottságokhoz hozzá kell formázni, 

középen nagy hely maradjon, hogy táncolni továbbra is lehessen, illetve a meglévő féltetős 

rendszert szeretnék körbevinni, hogy amikor az eső, igaz, hogy a színpadon nem áznak, a 150-

200 fő tudjon az alatt beállni, és ne bukjon meg egy rendezvény sem. Itt látszanak a Pupos 

Csaba mérnök úrnak az eddigi tervei (136., 138. dia). Az alsó képen látható a jelenlegi Tóparti 

Galéria, a lenti Könyvtár része, a Honismereti Múzeum része. Ez még vázlat volt, utána 

beszéltek róla, hogy nem ezt a ferde megoldást választanák. Ha a boglárlellei színpadot 

megnézték, akkor fognak továbblépni. Ezt a képet azért vágta be (137. dia), itt látszik régen a 

halszárító épülete, ami a régi könyvtár, cölöpökön álló lábszerkezet, ezt a feelinget szeretnék 

úgy visszahozni, hogy ezt a tetőt megemelik, ahol múzeum központ lenne a tetején, illetve 

mindjárt visszamegy az előző vázlatrajzra, ez a része a múzeumig bezárólag pedig galériával 

kombinált magas, kultúrház jellegű, legalább 150 főt befogadó képes régi stílust megőrző 

kultúrház, nyáron akár galéria funkciót magába foglaló kulturális egység lenne. A könyvtár az 

IKSZT-nél csodálatosan működik. Az a hely kell, ahol több embert le tud ültetni, 

civilszervezetek, vagy akár a téli esték rendezvényt le tudják bonyolítani, nem kell 

bérhelyiségben. Ehhez egy energiabarát, szolár, gázrendszert tennének, hogy fullextrás legyen, 

nem akarnak félmegoldást.  

A szabadtéri színpadnak és ennek a becsült költsége, a szabadtéri színpadnak kb. 60-70 mFt, 

nincsenek még tervek, viszonyítási alap, hogy máshol mennyibe kerül. Fonyódon lévő 

szabadtéri színpad hátulról úgy néz ki, mint egy templom, Makovecz-stílusú tetőszerkezet, 

2011-ben 31 mFt-ba került. Az árak nem szaladtak el fölfelé, úgy gondolja, hogy 50-60-70 mFt-

ban meg fog állni. Az idén a járdát befejezik. Jövőre akár van pályázat, akár nem, a tetőt a 

kultúrháznak, vagy a szabadtéri színpadot, aminek a készültsége a szintet előbb eléri, megépítik, 

a következő évben pedig a másikat. Ha szerencséjük van, akkor meg a kettőt egyszerre. 

Ez már egy tetőtéri rész (138. dia). Ezen még dolgoznak, még nem hagyták jóvá a végleges 

változat előtt még átbeszélik. Ilyesmit akartak, a belső funkciót még ki kell találni. A lényeg, 
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hogy ez a rész megfelelő köbméterrel fog rendelkezni, pici színpaddal, egy kistelepülési 

kultúrház lehetne.  

Ezeket, amiket eddig hallottak, ezek voltak azok az elképzelések, amiket terveztek, vágytak rá, 

és keresik rá a forrásokat. Aztán időnként belebotlanak olyan ajánlatokba, amikre nem 

számítottak, de kapnak egy ajánlatot, és megbeszélik, hogy mit szeretnének, el tudják-e 

képzelni. Megkereste őket egy Hellowood nevű cég, referenciát is adott magáról, hogy egy 

ilyen fából készült (139-140.dia) kilátótorony elképzelés lenne itt a vízparton, a focipálya 

mellett nagyon el tudták volna képzelni. Nagy költségvetésű, de nekik a területtel kellene 

hozzájárulniuk, nagyjából így nézne ki a látványterveken. Ameddig fel lehet menni 23 m, az a 

rész, ahol, a dekorrészek vannak, közel 40 méteres. A Balatonnál lenne egy olyan látványelem, 

mint a boglári gömbkilátó, amit szinte Szigligettől Alsóörsig tájékozódást adna a vitorlásoknak. 

Ha a hatósági feltételeknek megfelel, akkor el tudják ezt fogadni, illetve a szerződés szerint 

hátrány nem éri őket. Azért vázolja, mert ebbe előbbre nem léptek, még csak a bizottság fejezte 

ki szándékát, hogy az ötlet jó. Dolgoznak tovább az ügyön, és lássák, mik a részletek, mert a 

részletekben van mindig a lényeg. Ez neki is újdonság, nem készültek rá. 

Kikötő. Évek óta húzódik. A tényeknél maradva, ugyanazt fogja tudni mondani, amit tavaly 

mondott. Mint a jelenlévők közül sokan tudják, tavaly környezetvédelmi engedélyeztetési 

stádiumban voltak, a fehérvári hatóságnál volt az ügy, és várták, hogy elbírálják. Ezt most a 

tavasz folyamán, valamikor április elején talán megjött az első fokú véleményezés, miszerint 

hozzájárulnak, nyilván a fellebbezési lehetőséggel. Ezt többen meg is fellebbezték, és jelenleg 

ők is, akik megfellebbezték, meg az önkormányzat is, a másodfokú határozatot várják. Nagyon 

szeretné, ha minél előbb állást foglalna ebben a hatóság, mert ez addig egy feszültség itt a 

településen. Elmondja, és nem menekül ki a könnyebb irányba, neki a kikötő a szívügye, a 

környezetvédelmi érvek előtt maximálisan meg tud hajolni, mert Révfülöpöt nem akarja tönkre 

tenni. Az előbb, hogy ha visszagondolnak a nádasos részre, a strandoknál kapcsolatban, 

környezetvédelmi engedély első fokon is kimondta azt, hogy a jelenleg ott a futballpálya, 

Európa sétány sarkánál lévő nádast meg kell őrizni, és úgy járultak hozzá, azzal a feltétellel, 

hogy azt cölöpözzék körbe, és az már az idők végezetéig ott kell maradnia. Ezen, ha még sokat 

gondolkodnak, a nádas el fogja érni a jelenlegi Balatoni Nyárnak a helyszínét.  

Ezeket tavaly is betette, a kikötő és egyebek nem újdonság nekik. Ezt tavaly azért rakta be, mert 

arról volt szó, érte őket az a vád, hogy a nyárfákat a kikötő miatt vágták ki. Látják, hogy most 

már pótolták azokat, mert tavaly kiszáradtak. Reméli, hogy mielőbb a Fürdőegyesület 

kezdeményezése, miszerint nevet adnának nekik, kivitelezhető lesz, mert nem szeretne olyan 

fát neveznének el, amit utána eltüzelnek. Most már reméli, hogy ami 2 évig megmaradt, az tán 

már megfog. 

Ugye kotrás nagyon fontos, több köbméter iszap van abban az öbölben, mocsarasodás, nád 

elszaporodás  van.  Ha valakinek nincs illúziója, van, nincsen  vitorláskikötő, látják, hogy van. 

Már most telik meg. Nem nagyon látják a vödrökkel, biovécékkel kisétáló vitorlásokat, kulturált 

körülményt kell oda teremteni, úgy, hogy a táj szépségét megőrizzék, de megérti azokat is, akik 

ettől ódzkodnak, mert az újdonságba ugye van hiba lehetőség. Ott látszódik a nádas, amiről az 

előbb beszélt, már a hajókból is évente kevesebb fér be, mert azt is szorítja ki. Higgyék el, nem 

szabad hozzányúlni.  

Ennek a napirendnek olyan szinten a végére ért, hogy most szeretne áttérni a 2. napirendi pontra, 

amikor a jelenlévők, és a képviselőtársak a hozzászólásaikat ki tudják fejteni, illetve az 

álláspontjaikat.  

Kérdezi a képviselő urakat, hogy egyetértenek-e azzal, a 2. napirendre lépjenek.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

egyetért azzal, hogy a 2. napirendi pontra térjenek rá.  
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2. Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

Kondor Géza polgármester: Még mindig vannak olyan témák, amik komoly vitát 

generálhatnak. 3 írásos anyag érkezett be. Átfedések vannak, ezekkel kezdene. Utána pedig 

mindenki elmondja, amit jónak lát, javasol, a parlamentáris formákat betartva kézfeltartással 

jelzik, oda fogják vinni a mikrofont, és akkor, amikor a mondanivalóját befejezi, akkor 

következhet a következő hozzászóló. Azt hiszi, hogy a létszám lehetővé teszi azt, hogy 

hozzászólnak. Tekintettel arra, hogy mindig az szólaljon meg, akinél a mikrofon van.  

Dukán Éva levelével kezdene. Érdeklődik, hogy Révfülöpön terveznek-e kutyás strand 

kijelölését. Nagyon szeretné. Sajnos a közmeghallgatáson nem tud részt venni, ezért írásban 

tudja küldeni a kérdést.  

Azt tudja elmondani, nyilván ez ügyben még nem beszéltek róla. A kutyás strandok most 

kezdtek el divatba jönni a déli parton. Balatonboglár átadta kutyás strandját, illetve Fonyód is 

át fogja. Némi ellentmondást érez a szabályzásban, mert az, hogy jelenleg kutyát nem lehet 

Balatonban fürdetni, nem önkormányzati rendelet mondta ki, hanem felsőbb jogszabály. A 

balatonboglári polgármester úr a múltkor itt volt az Aranyhíd fesztiválon, ő neki nagy 

példaképe, és tisztelője, elmondta, hogy náluk nagyon nagy az igény erre. Azt gondolja, hogy 

az ottani tapasztalatokat fel fogják használni. Felmérik az igényeket, akár most, hogy mit 

szólnának egy kutyás strandhoz. Egy biztos, strandi területen kijelölni nem nagyon szeretné, de 

ha olyan vízfelületet találnak, ahol ez megoldható, és tudják hozzá biztosítani a feltételeket, 

nem biztos, hogy el kell tőle zárkózni.  

A hölgynek a helyes válasz, hogy még nem foglalkoztak vele, a képviselők is, ha úgy látják, a 

többi település tapasztalatait felhasználva megvizsgálják, hogy Révfülöpön van-e lehetőség 

erre.  

Herczeg Zoltán úr két részletben küldte kérdéseit. Az egyik, hogy a Vadásztársaságot fel 

kellene szólítani a ritkításra. Ő fotózta az extrém nagy csordát. Szívesen közzé teszi azt a 

levelet, amit a megyei vadászati hatóság küldött neki. A hozzá érkező lakossági észrevételeket 

folyamatosan továbbítja feléjük. Előbb-utóbb bízik benne, hogy nem akkor jönnek ide, amikor 

már a baj megtörtént. Mindent el fognak követni továbbra is, de ők vadászni nem fognak. Az 

biztos, ha kell a sajtó, média nyilvánosságával fel fogják hívni a figyelmet. A facebookon közzé 

fogják tenni. Nyilván nem egyszerű a probléma.  

A rókákkal kapcsolatban a vadászok is el tudják mondani, azért szaporodnak, mert megszűntek 

azok a betegségek, amelyek régen tizedelték őket. Most ha egy róka odajön hozzájuk, az nem 

azért van, mert veszett, hanem el fogadja, mint civilizált táplálékhoz juttató társaságot. 

A másik kérdése volt, A Top Panorámához vezető úton, rengeteg a kátyú, és most már a turista  

is. Nehéz mindkettőt kerülgetni. Egy kis hideg aszfaltozással meg lehetne szüntetni a kátyúkat. 

Igaza van. Hideg aszfaltozást nemigen vállalna be. Tavaly nyáron meleg aszfalttal dolgoztattak, 

és egy héten belül az összes kátyút kijavították, nagyjából feltérképezték. Ezt a kollégáktól kéri, 

hogy azt az utat mindenképpen privilegizálják.  Meleg aszfalttal fogják megcsinálni. Hideg 

aszfalttal, ha betömik, ki fog jönni, törmelékes lesz. Ha szabályos négyszögben körbe vágják, 

az ott fog maradni, és az meg fogja állni a helyét.  

A Petőfi utcára a kihajtás eléggé balesetveszélyes, mivel ismét eltörték a tükröt. Ha a Káli út 

irányába lenne egy olyan "bukkanó" mint amit a Dianovics háza előtt letettek, nagyban segítené 

a biztonságosabb kihajtást. Két ilyen tükör is van, ami érdekes módon mindig megsemmisül, 

erről a domború tükörről beszél. Az egyik a Turista utca, Petőfi utca mellett, a másik pedig a 

Jancsi utca, Akácos utca sarkán lévő. Nem a természet teszi tönkre, hanem barbárok. 
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Azt gondolja, hogy a Polgárőrség, vagy egyéb hatóság fel fog lépni, biztos benne, hogy 

megoldják. Addig pótolgatják a maguk módján. Természetesen pótolni fogják. Amit már 

egyszer kihelyeztek, nem fogják megszüntetni.  

Utolsó kérdésként a tűzgyújtási tilalom betartását kéri. A képújságban láthatják, hogy 

folyamatosan mutatják a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat. Határozottan elmondaná jó 

tanácsként, nem az ő zsebére megy a dolog. Nem régen, közbiztonsági fórumon elmondták, a 

polgárőr kollégáinak is. Ha bejelentés érkezik a 112-es számra, hogy valahol tüzelnek, a 

katasztrófavédelemnél ott van az összes önkormányzatnak a rendelete, arról, hogy mikor lehet 

tüzelni. Ha ilyent észlelnek a szomszédjukban, gazt tüzel, azért túlzásba ne essenek, akkor 

bejelentik, kötelességük nekik kijönni, de először megnézik, hogy szabad-e tüzelni. Ha nem 

szabad, kijönnek, és igen kemény, katasztrófavédelemhez méltó tarifával el fognak járni. Van 

neki tétje, célszerű lenne, ha ezt minél előbb felfognák, mert nem tömegjelenség a tüzelés, de 

előfordul, és jó lenne, ha addig komolyan vennék, amíg nem a pénztárca rovására megy. Azt 

gondolja, hogy elég liberális a tüzelési szabályzatuk. Az év jelentős részében lehetővé teszi. 

Bár nem árt egy kis fizikát belevinni. A száraz anyag ég, a vizes levél meg bűzölög. Azt 

gondolja, hogy egymásra annyi toleranciával kell, hogy figyeljenek. 

Egy kedves kérdéscsoport érkezett még Benke Viktória Olga Óvoda köz 19-ből.   Egy sorba 

leírta, hogy mi a jó. A többibe sorolná, hogy mi az, ami nem. Jó a Czigány szobor felújítása. 

Most van folyamatban, a képeket is látták, több, szebb virágágyás a cukrászdának. A 

cukrászdásnak kell megköszönni, mert ő teszi igényessé a környezetét, az nem az ő érdemük, a 

többi növény elhelyezésébe n nagyrészt szerepet játszanak, a többi vállalkozó előtt található 

növények jelentős része az ő gondozásuk, és befektetésük. Nekik is köszönik, próbálják tartani 

a lépést.  

Gondként jelölte a hölgy az átjárónál a móló megközelíthetőségét, a közösségi tér zsúfoltságát, 

a zsúfolt környéket, hogy túlterjeszkedtek a vállalkozások, és a tévé jelenlétét is egy kicsit 

indokolatlannak tartja.   

Ezzel kapcsolatban a képeket levetítette, nem szeretne visszatérni rá. Nyilvánvaló, ha valaki ide 

levelet ír, azt komolyan kell venni, nyilván komolyan gondolja. Ismét azt tudja mondani, ott, 

ahol azokat a tereket felvázolták, egy teret csináltak, a szűk, több lépcsősből álló utcából.  A 

szűkösség azért van, mert ez a terület több embert vonz oda. Legyenek őszinték, ezért csinálták, 

ezért bővítettek a vállalkozók, ezért ruháznak be. Azt gondolja, hogy a központ arra való, 

zsúfolt legyen, és az, hogy ott terjeszkednek a vállalkozások, ezt nem tudja megerősíteni. Azt 

gondolja, hogy fegyelmezett keretek között zajlik a dolog. Szinte napi kontaktusban vannak, 

hogy tisztázzanak bizonyos félreértéseket.  

A tévé jelenlétére pedig azt tudja mondani, amit hétfőn, június 13-án, az év első település 

polgármestereként a tévében is lehetősége volt elmondani, isten áldásának tekinti. Már az első 

alkalommal is annak tekintette, mindegy, hogy milyen áldozatokkal jár, kényelmetlenséggel, 

szerinte nem jár azzal. Mindent elkövet, ami tőle telik, hogy minél több nyarat töltsenek el 

Révfülöpön. A Balatoni Nyár ugyanúgy tartozzon hozzá Révfülöphöz, mint a Dunához tartozik 

a Parlament látképe. Hogy mekkora öröm nekik, és segítség, azt el sem tudják képzelni, de 

tovább megy, ezt a forgatást, nem az ő területükön van, hanem magánterületen, illetve a Bahart 

területén végzik. Azon kívül, hogy a dicsőséget ők aratják le. Amikor egy két soros hirdetésért, 

hogy le van írva „Révfülöp” fizetnek több tízezer forintot, itt pedig naponta, amikor nem is 

Révfülöp van benne, hanem csak bemondják Révfülöp nevét harmincháromszor, ahányszor 

körbepásztázza a kamera a révfülöpi kikötőt, azt gondolja, hogy neki a szíve dobban meg 

ilyenkor, amikor magukat látják meg benne. Azt gondolja, hogy ezt a kis kellemetlenséget 

viseljék el. Nem tudja megígérni, hogy nem hozza ide a tévét. Azon lesz, foggal, körömmel, 

hogy itt lehessen.  

Szintén ide tartozik, hogy van-e haszon, illetve bevétele a köztévé jelenlétéből. Ha igen, 

fizetnek, akkor az mennyi, és mire használják fel, mert ez már nem reklám.  
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El tudja mondani, hogy egy fillért nem kapnak, és nem is kérnek érte. Elmondta, hogy más fizet 

ezért. Nagy városoknál, ahol sokkal nagyobb tizedesvesszőkkel gazdálkodó költségvetésű 

városok vállalnák a szállásukat, illetve az étkeztetésüket. Náluk annyi van, hogy a tévéstábot 

beengedik a strandra, meg amiben tudnak, apró logisztikai dolgokban segítséget nyújtanak.  

A következő, azt ígérte a polgármester, hogy nem parkolhatnak a térkövezésen. Miért nincs ez 

betartva? Kié a sok autó, és ki van ott?  

Elmondja, hogy a Halász utcában adtak ki behajtási engedélyeket, ami az áru kirakodására az 

ott dolgozó vállalkozóknak lehetőséget ad. A napokban volt lent, ma is volt lent képviselő 

társaival, egy-egy autó mindig van ott, mert zajlik az élet. Senki nem várja el, hogy az 

élelmiszert, amit utána nekik tálalnak fel, a poros úton vigyék be. Azt gondolja, hogy ez hozzá 

tartozik még a Váci útnak az ellátásához is, nagyobb városokban is. A rendszeres parkolások 

megszűntek. Néha nyilván meg kell állni, mint ahogy ő is megáll, meg az önkormányzati 

dolgozók is, a kukát ki kell borítani, az árut át kell venni, a söröshordót le kell gurítani. Úgy 

lettek kihelyezve a növények, ezek a mediterrán növények, a kerékpártartók, hogy ennek a 

lehetőségét is kizárják, hogy ott életvitelszerűen parkoljanak, és a régi telephelyen kialakítottak 

tavaly egy személyzeti parkolót, amit igen nagy örömmel a vállalkozók igénybe is vesznek, és 

köszönettel veszik, hogy nekik is biztonságban van az autójuk, nekik sem nagy öröm átgázolni 

a tömegen, amikor meg kell hozni az esti utánpótlást valami kifogyott dologhoz. Elmondta 

nekik, és most is megerősíti, hogy a rendőrségnél kiadta a kilövési engedélyt abban a 

pillanatban, amikor a parkolási lehetőséget biztosította. Akinek nincs ilyen engedélye, illetve 

nem áruszállítás céljából van ott, vagy egy marék hurkapálcikát visz a vattacukorhoz, a 

rendőrség meg fogja büntetni az ő kérésére, és élni fognak ezzel a lehetőséggel. Ha ilyet 

találnak, jelezzék neki, és ebben szerinte konszenzus van, ezt mindenki támogatja. 

A tévések sem a Halász utcában parkolnak, amióta a tér kialakult, már tavaly sem ott parkoltak, 

hanem lehetőség szerint félrehúzódva. Nyilván bizonyos eszközöket, néhány megfelelő, 

prominens személyt be kell vinni a fellépés színhelyére, illetve az ott lévő magáningatlanon 

folyik a forgatás, meg kell, hogy közelítsenek, kötelességük biztosítani.  

Azt írja a hölgy, hogy „Disznóság a Gomba mögötti lemurvázott részen a vállalkozók a 

szemetet tárolják, miért vágták ki a növényzetet, miért nem állítják helyre, miért parkolnak ott, 

és miért motoroznak ott?” 

Ezeket ellenőrzi, egy-egy autó áll ott. Ott van állandó lakos, akinek ott kell, hogy álljon az 

autója, most nem akar neveket mondani, mert mindenki tudja, hogy ki lakik ott. Neki nyilván 

van rokona, akit nyilván fogadhat, mitől ne fogadhatna.  

Azért hátul tartják a szemetet, mert elől csúnya lenne. Továbbra is kér mindenkit, a vendéglátó 

egysége mögött tartsa a szemetet, ne előtte, mert nem lenne egy épületes látvány a 

kerékpárúton, illetve a frissen kövezett területen. Azt tudja mondani, hogy ha valóban úgy van, 

ahogy a hölgy írta, erre oda kell figyelni. Parkoljon ott, aki arra jogosult. Az árut bevitték, 

nyilván menjenek el onnan, és álljanak be oda, ahol joguk van állni. Ő is azt gondolja, hogy ezt 

a Czigány Károly emlékhelyet vissza kell parkosítani a régi formájában. Ez valamilyen szinten 

az ő kötelességük lesz. Ezen vitatkozni nem szoktak. Azt gondolja, hogy ott a határviszony 

hátul, a Gomba Étterem mögött is teljesen egyértelműen egy palánk jellegű kulturált kerítéssel 

le van zárva. Az Édenkert, vagy egykoron Édenkert, Csúcsrekorder Kft. által üzemeltetett 

egység teljesen normálisan működik hátul. A cukrászdának új üzemeltetője van. Azt gondolja, 

hogy az építkezés alatt valóban volt ott némi tárolás, de bizonyos kellemetlenségeket a 

fejlesztésekhez el kell viselniük, le kell nyelni. Egy kis türelmet kér. Bízik abban, hogy ezekből 

nem lesz rendszer.  

„Miért motoroznak ott?” Ha rá gondoltak, azért, mert adott magának egy ingyenes behajtási 

engedélyt, és a településgazdálkodási csoportvezetőnek, hogy gyorsabban le tudja járni a 

körzetet, de ha ez valakit zavar, vissza tudja fogni magát.  
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„Hulladékszállítást ellenőrzik-e, és minden ingatlan rendelkezik-e szerződéssel?” Igen, a 

PROBIO által megkötött szerződést az adósoknál levő listával összehasonlítják. Azt, hogy 

mindenki rendelkezik-e, azt megmondani most nem tudja, de ezek az ellenőrzések pont azért 

indultak be, hogy a szolgáltatónak ők jelezzék azt, milyen új ingatlantulajdonos van, vagy ki 

az, akinél nem látnak párhuzamot, és akkor ők szólítják fel, hogy a szerződést kösse meg. 

Miután most ők nonprofit jelleggel, ennek a rendszernek a hátrányát élvezik, idézőjelben, ezért 

minden fillérre szükségük van. Szerinte a potyautasokat hamar ki fogják szűrni, és ők is azon 

vannak, mert miattuk vannak az illegális szemétlerakók, illetve azok, akik a szelektív gyűjtőt 

megpakolják.  

„Tervezik-e a zöldhulladék elszállítását? Legalább egyszer egy hónapban akár térítés  ellenében 

is.” Nos, az előbb elmondta, nagyon jó lenne. Tervezik, de meg kell találni a lehetőséget. Ez a 

rendszer, amikor azt mondták, hogy megoldják ott kint a Semseyben, megbukott. Azt most 

felszámolták. A saját, közterületen képződő hulladékot el fogják vinni, ne a strandon gyűjtsék 

a nyáron, máshol, de ott is diszkréten. Bízik abban, amint területet tudnak találni, ezt hónapokon 

belül meg kell, hogy oldják, mert ha nem, akkor Önök el fogják tüzelni, ki fogják vinni 

valahová, ahová nem szabad. Volt egy képgyűjteménye itt a Halász utca, nyaralósor hátuljáról, 

ahol pont az elmúlt napokban számoltak fel egy nagyon nagy dzsumbujt. Csak azt, hogy fel 

tudják számolni a vasút általi használt, tulajdonú területen méteres gazt kellett kiirtani az 

önkormányzat költségén. Jelezte az ott lakóknak, hogy ott egy gyalog utat fognak, más nem 

murvával kijelölni, és megszűnik az, hogy az ott lakó nyaralósok türelmi zónának használják 

ezt.  

Tehát a szerves hulladékot meg kell oldani, mert nem tudnak vele Önök sem mit csinálni, úgy 

mint ők, de ehhez mindenképpen kell egy olyan terület, ami senkit nem zavar belterületen. Ez 

nekik technikai felkészültséget igényel, mert ők kereskedelmi mennyiségben szállítják, és 

ehhez kell egy olyan szállító pótkocsi, ami megfelelő, tömörített állapotban el tudja, akár 5-10 

km-re szállítani, ha úgy alakul. A Halász utcában az a baj, hogy zsákutca, és amíg onnan 

elmennek a központtól vissza a központig a 71-esen, az majdnem 3 km, tehát nagyon nagy gond 

ez egy ilyen kis pótkocsival kétszáz kilónként.  

Akkor az Óvoda utca rossz állapota, vette az adást. A kátyúzási programban az is egyébként 

szerepel, de a következő ilyen nagyobb aszfaltozási dologban, ugyanúgy, mint a Málna utcának, 

ezt is be fogják tervezni, és köszöni az észrevételt.  

„Óvoda, Jókai utca kereszteződése, jobbra zsákutca tábla.” Indokolt lenne, 3-4 házból áll, de 

igaza van, ha volt ilyen kellemetlenségük, ha valaki oda befordult, mert azt hitte, hogy már 

megérkezett a tetejére, akkor egy zsákutca táblát azt gondolja, hogy a kollégája jegyzetelt, és 

ki fognak helyezni, akkor ez nem fog probléma lenni.  

„A közterületi kamerákat nézi-e valaki?” Jelenti, nem. A közterületi kamerák azért vannak, 

hogy ha valahol bűncselekmény történik, akkor annak behatárolják az időpontját, és a 

rendőrségnek van ehhez joga. Ott van egy kis pince, ahol biztosítják a számítástechnikát, 

visszakeresik, és ők nézhetik meg. Diszpécser, mint a budapesti BKV-nál látják, vagy a 

köztereken természetesen nincsen. Önöknek is vannak személyiségi jogaik, meg nekik is. Nem 

egymást kell figyelniük, hanem ha valami történik, azokat kell elkapniuk, és ez nem úgy 

működik, hogy az mit csinál, gyorsan bemennek szirénázva, nem ez a rendőrségnek a dolga. 

Azt gondolja, a rendőrség nagyon elismerően nyilatkozott, és a földerítési százalék Révfülöpön 

nagyon jó. Nagyon sok, nem Révfülöpön történt bűncselekményt is az itt áthaladóknak a 

kontrollálásával el tudtak kapni. Sajnos nem tudják nézni, nincs rá lehetőségük, és ezeknek az 

adatoknak a tárolása is be van a jogszabály által, az adatvédelmi jogszabály által viszonylag kis 

intervallumba határolva. Tehát a nyaralótulajdonosoknak jó tudni azt, akinél novemberben 

valami történik, és ezt csak áprilisban veszik észre, az nem biztos, hogy már megoldható lesz, 

ha a rendőrség betartja az adatvédelmi törvényt, és törlik az adatokat. Ezért célszerű, főleg, ahol 

értékesebb ingóságok vannak, olyan magánterületen kamerákat feltenni, mert a 
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magánkamerákat nem ilyen szinten korlátozzák, annyit tárolnak, amennyit akarnak, akár 

mozgásérzékelővel. Ők nem tárolhatják, a bűnözőnek nagyobb személyiségi joga van, mint 

nekik, áldozatnak, sajnos.  

Az a kérdés, hogy ki az, aki a betontömböt a bejáratnál bedobta? Nem tudja, hogy milyen 

bejáratra gondolt, de ha ezt, akkor bejelenti, és ez valami rongálás, garázdaság, és kamera 

hatáskörében van, akkor erre lett volna, vagy van rá lehetőség, hogy ezt visszakeressék. 

Lehetőleg minél szűkebb intervallumot meg kell határozniuk. 

„Igaz-e, vaddisznók laknak a nádasban a kerékpárút mellett. Ha igen, mit lépett az 

önkormányzat?” Az előbb erről a fejezetről elég hosszasan beszélgettek. A vadászati hivatalt 

megkeresték, folyamatosan leveleznek, továbbítják a lakossági észrevételeket is. Hogy a 

vaddisznók a nádasban laknak, vagy csak ott egyéb célból tartózkodnak? Nem tudja 

megmondani, de tény, hogy a strandon, aki ma széttúrta a strandot, azon a részen garázdálkodik, 

hogy ő a nádasból ment oda, vagy az erdőből? Nem tudja megmondani. Azt gondolja, azért 

vannak a vadászattal foglalkozó vezetők, hogy ezt a problémát kezeljék. Tényleg a legnagyobb 

boldogsága az lenne, többek között, ha ezt meg tudná oldani.  

Erre a kérdéshalmazra ezeket a válaszokat tudta adni. Több átfedés volt a másoknak az 

érdeklődésével kapcsolatban is, és akkor írásos kérdés hozzá több nem érkezett, illetve 

telefonos, akkor ő elhallgatna, és az Önök által fel tett kérdésekre ad, illetve adnak választ. 

Köszöni szépen, és megadja a szót a kedves közönségnek.  

 

Lohwasser Magdolna: Polgármester úrnak ecsetelte a Szigeti strandon a nádas állapotát. Ezt 

meg is válaszolta neki, de onnan a nádcsomótól jobbra nőnek nádkupacok, azokat miért nem 

lehet kiszedni? És miért nem lehet a nyírfa-bokrot, ami már a partról nő ki, tavaly már mondta 

a pénztárnál, azt miért nem lehet levágni? Ez az egyik, amit mondani akart.  

A másik, a parton van egy tábla, azt mondja, hogy „a víz tisztasága miatt kérjük, a hattyúkat ne 

etessék!”, és akkor mi van a kacsákkal? Mert professzor … ott áll a part mellett és eteti a 

kacsákat, és valóban ezek a vízi madarak szennyezik a vizet, és sajnos nemcsak az ő lánya 

kapott a szennyezett víztől kiütést, de sokakat hallott a strandon is, és akkor miért van a kikötő 

bejáratánál kacsaetető-automata?  

A harmadik pedig, amit mondani szeretett volna. Betették a mozgássérülteknek ezt a bejáratot, 

ugyanoda, ahova tavaly és tavalyelőtt. Hínár veszi körbe, és mocsár van ott. Nem tudja, hogy 

hogyan fognak oda a mozgássérültek a vízbe menni, hogy ha még a hínarat sem pucolták ki. 

Köszöni.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdésenként válaszolná meg, mert úgy gondolja, még hármat 

tud követni. Aztán továbbadja a szót. 

Az, hogy a kollégák a hattyú etetést írták ki, hogy tilos, nem ő mondta nekik, de nyilván a jó 

szándék vezérelte őket, és igazuk van. A hattyúval tudni kell azt, hogy a hattyú az mellett, hogy 

belepiszkít a Balatonba, a hattyú utána rámenős, szemtelen állat. Ugyanis utána, ha nem kap 

enni, odacsíp, odamegy. A hattyú félelmet tud kelteni emberekben. Főleg akkor, amikor ez a 

kis hattyús időszakuk van. Valószínű, hogy a kollégák, kolléganők azért a hattyúkra gondoltak, 

és nem a vadkacsákra, mert nem az ürülék miatt írták ezt ki, hanem a hattyúknak a viselkedése 

miatt. Amennyiben gondolja, szívesen kiegészíti ezzel, hogy a vadkacsákat se etessék.  

 

Lohwasser Magdolna: Szerinte nagyon fontos lenne, nem beszélve arról, hogy azt még hozzá 

szeretné fűzni, a padok össze vannak piszkítva minden reggel. Hogy ha egy kicsit a 

közalkalmazottakat arra figyelmeztetni lehetne, hogy legalább reggel egy vödör vízzel és egy 

ronggyal menjenek végig, és mossák le a padokat, mert ez végig, nemcsak a part, hanem a 

padok is mind szennyezettek, és tényleg a kacsákat se etessék, mert azok ugyanúgy szennyezik 

a vizet.  
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Kondor Géza polgármester: Vette az adást. Akkor a strandon hattyúkat, kacsákat nem etetik, 

bár a kacsát ő szimpatikus állatnak tartja, más kategória, mint a hattyú, de el tudja fogadni, amit 

mondott. Amit mondott, hogy többen ott kiütéseket, egyéb dolgokat kaptak, azzal nyilvánvaló, 

hogy el kell, hogy fogadja, mert miért mondana olyant, ha nem úgy van, de azt is el kell, hogy 

mondja, a víz minőségét nem ők mérik, rendszeresen, nem kis pénzért, kötelező jelleggel, 

mindkét strandon mérik, és ki vannak függesztve ezek az eredmények, azok megfelelőek 

voltak. Teljesen biztos, ha állatok nem lennének a strand közelében, vagy a hattyúk, azok szinte 

szőnyeget tudnak varázsolni, akkor még tisztább tudna lenni a víz, de víz minőségét, tessék 

neki elhinni, hogy eddig mindig rendben találták, és nem lenne rá hatása, ha nem találták volna 

rendben, de egyértelmű dolog, hogy nádas van, koszfogó, döglött hal, amit írt a levélben is, 

arról majd beszélgetnek egy személyes beszélgetés alapján, akár hosszabban is. Meg fogják 

oldani. A vadkacsákhoz kacsaeledelt nyilván azért árulnak, mert azért ezek a kacsák kedves 

állatok, a gyerekeknek ez örömet okoz. Az, hogy a kikötőben, vagy a vendéglátó egységek 

környékén ezzel töltik a szabad idejüket, azt gondolja, hogy az állatok szeretetére nevelik őket, 

ebbe, hadd ne kelljen nekik állást foglalniuk, ez egy bevett dolog szerinte.  

Amit most a végén mondott, a padok tisztán tartására fel fogja hívni a kollégáinak a figyelmét, 

hogy fokozatosan figyeljenek ide, és megkéri őket, ha ilyent tapasztalnak, a pénztárnál azonnal 

jelezzék, és akkor azokat számon kéri, vagy akár beíratják a naplójukba, és ő azokat meg fogja 

kérni, hogy sűrűbben ellenőrizzék. Bármilyen kellemetlenség éri őket, kéri, hogy szóljanak. 

Egyre ritkábban tud kijutni, reggelente egy kört megy, de akkor még nincsenek ott. Neki fontos, 

hogy minél jobb állapotban találják a strandokat az idejövők. Arra, amit a levélben jelzett, a 

pünkösdi nyitva tartás miatt, most kér azoktól elnézést, akik pünkösdre fürdőzést terveztek, a 

lépcsők valóban nem voltak még berakva az esőzés miatt. Nem tudott darus kocsit odaküldeni, 

nem merte. Ő úgy ítélte meg, hogy víz hőfok még nem elég meleg. Nyilván az ott lévő 

érdeklődők ezt cáfolták. Azon vannak, hogy jövőre ne forduljon elő, legalább egy lépcsőt 

beraknak, többet nem, mert ez a magas vízállás gondot okoz. Abszolút igaza volt ebben a 

dologban. Akinek kellemetlenséget okozott, ezúton megköveti. Azt hiszi, hogy amit kérdezett, 

azon végig ért? Akadálymentesítés.  Világos. Az a baj, máshová nem tudják rakni, mert a 

strandon ott van az L-alakú beszögelés, előző évben próbálták keresztbe rakni, az első hullám 

tönkre tette, kivitte a partra. Csak oda van rá lehetőség. A jövő héten, azt gondolja, hogy amikor 

ezek a méteres hullámok alábbhagynak, illetve amint megérkezik a hidraulikus egység, mert az 

még nincs ott, a jövő héten már lesz akkora kapacitása a településgazdálkodásnak, hogy egy 

ilyen fürdőruhás napot fog szervezni a kollégáknak, amikor azt a hínárt, ami a kihatoláshoz 

kell, megoldja. Az aljzattal sajnos nem tud mit csinálni, de ugye azt tetszik tudni, hogy sajnos, 

aki mozgássérült, azt valószínűleg úgy sem a fenékmeder minősége fogja  zavarni. Nekik pont 

az a lényeg, hogy lehetőleg olyan vízmélységbe egyből tudják élvezni a Balatont.  

 

Lohwasser Magdolna: A kísérők is bemennek a vízbe, ők nem egyedül lesznek beengedve. Ő 

ezt megérti. Tavalyelőtt, amikor nem működött a hidraulikus emelő, akkor két gondozó vitte 

őket be a lépcsőnél, cipelték be őket a vízbe. Gondolja, hogy egyedül nem lehet őket akkor sem 

beengedni. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni az észrevételt. Most már valami működik. Előbb-utóbb 

összeáll a rendszer, és az a meder, környezet is olyan lesz, amire szeretné. Ez a homokozás az, 

ami meg tudná oldani ezt, amikor eltűnnének a kagylók, kövek stb. Amit jelzett, hogy sajnos 

ez sem úgy megy, hogy kifizetik. Van egy vízgazdálkodási tervet engedélyeztetni kell a 

vízügynél, ami szintén Fehérváron köt ki, le kell, hogy futassák. Elindították, megtervezték, és 

szerinte most már ebből a nyáron semmi nem lesz. Azt tudják csinálni, amit eddig is, 

vészmegoldás volt, bár most nagyobb vízállás mellett könnyebb az élet picivel, hogy amikor 
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ezt jelzik, és ők is információt kapnak, annál az egy-két kritikus lépcsőnél egy-két autó 

homokot, amikor lehet, még mielőtt Önök kivonulnak reggel, megpróbálnak belépést annyival 

segíteni, hogy ne lépjenek egyből a kövekre. Kéri azt, ha ilyen van, tessék jelezni, mert azt, 

hogy saját maga állapítsa meg, mi van a mederben, arra nem lát esélyt. Köszöni szépen a 

hozzászólást.  

 

Zsigovits Edit Védegylet Pálkövéért Környezetvédelmi Egyesület Elnöke: Az utolsó 

napirendi pontjához a polgármester úrnak, szeretné, ha válaszolna most szóban, mert írásban 

kérték, de nem válaszolt. Februárban kapták meg az első fokú környezetvédelmi engedélyt, 

azzal a feltétellel, hogy a Halász utca kímélésére Pálkövéről fogják a mérhetetlen sok követ 

szállítani az építkezésekhez, a móló kiépítéséhez. Milyen alapon adták ezt be hivatalosan 

hivatalos szervnek azt, hogy Pálkövéről lehetséges követ szállítani, miközben nincs ott 

teherkikötő. 10 éve egy napon volt bent öt önkormányzati testület a Hattyúházban, a 

miniszterelnökségnél, ők is ott voltak az Egyesület részéről, részt vettek ebben a törvény, 

miniszteri rendeletnek a kidolgozásában, és legalább 10 éve tudják, hogy Pálkövén csak 

vitorlás- és csónakkikötő lehet, kis vitorlás- és kis csónakkikötő. Tehát, és ennek alapján, 2006-

ban az önkormányzat a helyi rendezési tervében így rajzoltatta meg, így fogadta el. Tehát 

legalább 10 éve tudták, hogy Pálkövén sem 40 tonnás autók nem foroghatnak, kőszállítók, mert 

5 tonnás súlykorlátozás van, és 30 km-es sebességkorlátozás. A tulajdonos, aki megvette 2006-

ban azt az ingatlant, az 2011-ben a vitorláskikötő tervét beadta környezetvédelmi engedélyre, 

az se kapta meg, tehát annak is 22 oldalas feltétel, megvan az interneten, elolvasható, rendszert 

írtak elő, Natura-terület, nád-védelem és egy csomó minden miatt, és ennek alapján, ugye ott 

volt illegális kőbehordás, de hát ma már egy vitorláskikötőt, vagy egy vitorlást se lehet a 

nádasba legálisan betenni, nemhogy követ szállítani. és ez a polgármester úr méltóztatott nem 

válaszolni se e-mailre, se levélben, ehhez nincs hozzászokva személy szerint ezt azért 

zárójelben jegyzi meg, mert még a miniszterek is válaszoltak Magyarországon is, külföldön is 

bármilyen kérdés volt. Miután nem kaptak választ, ez február volt, közérdekű bejelentéssel 

fordultak a székesfehérvári zöldhatósághoz, és ők írtak, már az országosnak továbbították, a 

főfelügyelőségnek, és ők március 22-ére Székesfehérvárra meghívták őket és Révfülöp, 

tervező, mindenkivel együtt, egyeztetésre, hogy hogy került be ez a hamisított adat. És 

Révfülöp részéről senki nem jelent meg. Hát most így az egész, így van az Országos 

Főfelügyelőség előtt, és reméli, hogy vissza fogják dobni az egészet, mert ha Pálkövéről nem 

szállíthatnak követ, ez egy hamis okirat benyújtása, akkor ennek következménye van. Tehát ők 

is megvárják az Országost, hogy mit válaszolnak, és abban a percben, hát nagyon sajnálja, de 

személy szerint a polgármester, vagy ismeretlen tettes ellen beadják a közokirat hamisítást. 

Szeretné, ha, honnan vették? Megkérdezték a polgármestert Kővágóörsön? Közös jegyzőjük 

van. Kitűnő aljegyző asszony. Honnan vették, egyáltalán honnan vették, hogy Pálköve. Pálköve 

még természetvédelmi terület is. Hát egy csomó minden védettséget kiharcoltak, nem mondja, 

hogy könnyű volt, de kiharcolták ezt a jogot, nem lett komp, meg egyéb sem. Akkor Révfülöp 

hogy veszi magának azt a felhatalmazást, hogy elrendeli magának, hogy Pálkövéről fog követ 

szállítani. Kérné a választ.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az észrevételt. Nagy elismeréssel követi a 

munkásságukat, elnézést, nyakkendőjét leveti, mert… nem ezektől a kemény szavaktól ment el 

a hangja, hanem eddig tartott az, amivel eddig beszélgetésbe…. 

 

Zsigovits Edit: Szeretné hallani, egy kicsit hangosabban beszéljen. 

 

Kondor Géza polgármester: Arról beszél, hogy a hangja éppen elmenő félben van, és próbálja 

újra gerjeszteni, mert nagyon szégyellné, ha pont neki nem tudna választ adni, mert nagyon 
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szeretné, és régóta várt arra, hogy ezeket szemtől szemben megbeszéljék. Egy kis türelmet kér, 

mert…. A következő dolgot tisztázzák. Őt az érdekli, hogy Révfülöpön vitorláskikötő legyen, 

nem az, hogy honnan hozzák oda a követ. Most, hogy ha a pálköveieknek sikerült 

megakadályozni, akkor ezen nincs mit gondolkozni, és ő, mint Bahart-tulajdonos képviselője 

jópár megbeszélésen hallott erről a pálkövei problémáról, amit a Bahart vezetés is feldolgozott, 

hogy ha Pálkövén nem lehet, akkor más megoldást kell nekik keresni, és ezen az ügyön 

dolgoznak, itt különböző mobilberakodó rendszerek, balatonedericsi lehetőségek is és egyéb 

dolgokon ők dolgoznak rajta. Neki nem kell tudni, hogy a kő honnan kerül a Balatonba, mert 

ezt nyilvánvaló, hogy nem az ő feladata. Őt, őszinte lesz Pálköve és Kővágóörs baromira nem 

érdekli. Őt a révfülöpi polgárok választották meg, hogy Révfülöp érdekeit képviselje. 

Természetes dolog, hogy Pálkövét még mindig magukénak érzik, mert azért olyan szálak kötik 

össze őket, hogy feltételezik azt, hogy ők (Egyesület) nem akarnak rosszat Pálkövének, mert 

azzal Révfülöpnek is rosszat akarnának. Önöknek ez a nyugalom, a köveknek a leborogatása, 

egyebek gondot okoznak. Kővágóörs vezetése úgy döntött, és nem olyan régen egyébként, hogy 

akkor súlykorlátozást nem tesz lehetővé, Natura 2000-es területet lehetővé tették. Ugyanazt kéri 

szépen, mint ha kötelező jelleggel kitennének egy behajtani tilos táblát, és fel kell dolgozni, 

hogy oda többet nem mennek autóval. Pálkövének attól nem kell félni, hogy Révfülöp Pálkövén 

keresztül hozza a követ. És annyi még, hogy amikor ők leveleznek egymással, neki nagyon sok 

révfülöpi gondja, problémája van, de van egy olyan dolog, hogy neki a Kővágóörsnek a 

polgármestere, előző, regnáló, nem Molnár nevű figura, hanem polgármester úr, mert a 

település törvényesen megválasztotta. Valamelyik levelükben írták, nem biztos, hogy Ön, még 

az unokájukat is szidni fogják, amikor ő nem emlegeti másnak sem a le-, sem a felmenőjét, ezt 

a stílust ő nem szokta meg Révfülöpön, és nem is akarja megszokni. Az Ön munkásságát 

tényleg követi, megkapja a kör e-maileket. Érti azt, hogy szereti a környéket, a kőberakóknak 

a…, bocsánat a kőbányászoknak az uránszennyeződése miatt hívja fel a figyelmet, ahol őket 

lehet egyszerű polgármester, tudomásul veszik, azért vannak. Nem természetbiológus, … 

kapitány, ezért dolgoztat olyan emberekkel, nem kis pénzekért, olyan céget bíz meg ezeknek a 

tanulmányoknak az elkészítésével, aki erre képes.   Ha úgy látják, hogy ennek mégis ő a 

felelőse, valakit megtévesztett, bűncselekményt követett el, tessék nyugodtan feljelenteni, és ha 

úgy érzik, úgy látja a bíróság, hogy erről ő tehet, ő vezetett meg bárkit, vállalja a felelősséget. 

Tudja, hogy aggódnak a környezetért. Kicsit akkor bizonytalanodott el, amikor azt jelezték 

valami levélben, hogy miért nem a szennyvíz-telep mellett csinálnak egy kőberakót. Kéri 

szépen, ott ahol a kis zaj önöknek gondot okozott, nem kis zaj, valószínűleg az ő 

életminőségüket nem kis mértékben károsítaná, tudomásul veszi. De ott ahol futballpályányi 

nádast kellett volna kiirtani, hogy meg lehessen közelíteni, és az uszálynak  odamenni, akkor a 

környezetért nem aggódik senki? Pálkövén, nézze, révfülöpi ügyek miatt jöttek ide aggódni, 

nem a pálköveieket akarja froclizni, de az, hogy Pálkövén egy kerékpárút miatt el tudták érni, 

hogy tényleg ne a településen menjen keresztül, csak tisztelni lehet őket, mert az ott nyaralók 

érdekeit tényleg szolgálja, nem megy keresztül a zűrös, hangos csürhe, de az amikor a gyerekek 

megérkeznek a legveszélyesebb dombnak a közepén, ő azt gondolja, hogy nem biztos, hogy jó 

megoldás lett volna, mint amikor a vízpart mentén bicikliztek volna, de ez az Önök belügye.  

 

Zsigovits Edit: Nagyon szívesen végighallgatja a polgármester urat, de ha a kerékpárútnál 

tartanak, az már Balatonrendeshez tartozik, az már nem Pálköve, a további szakasz. Pálkövén 

befejeződött. De azt szeretné megértetni a polgármester úrral, hogy ez nem érzelmi dolog, 

hanem egy határozat van. A határozatban az van, hogy Pálkövéről kell hordani, mert a Halász 

utcát meg kell kímélni ettől a terheléstől. Egy határozat, ezt nem lehet akarom, nem akarom, 

majd innen, nem tudom, honnan hordom, meg hol teszem be a követ. Ez egy határozatban benne 

van. Ez egy közokirati, most nem kell elmondani, hogy egy ilyen határozatnak milyen ereje 

van. Tehát ezt nem lehet elmismásolni. Ezt gondolta, hogy odajönnek, és azt mondják, 
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kiegészítik, bocsánat, nem Pálkövéről hozzák, hanem majd valahonnan odateremtik a kőt, hát 

ezt is lehettet volna írni, hogy nem az ő dolga, majd a Bahart, vagy aki megépíti, meg 

üzemelteti, odaviszi valahonnan. De hát nem törölték ezt, és nem tudja, és kéri, holnap írnak-e, 

vagy hétfőn az országos zöldhatóságnak, hogy tévedtek, mert hát hiszen három joghely védi 

Pálkövét, ott nincs teherkikötő kiépítésére se, nemhogy illegális kőhordásra lehetőség. Tehát 

ezt várta volna, hogy válaszoljon röviden, bocsánat most hallja először, hogy Pálkövén ilyen 

meg olyan rendelet van. Elmondja a számokat, hogy ha felírja a polgármester úr, megismétli, 

fejből tudja, 17/2005. TNM rendelet, és 16/2006-os a helyi önkormányzati rendelet, amit 2005. 

decemberében megújítottak azzal a változtatás hagyása mellett, hogy ott vitorlást, és épül a 

csónakkikötő és épül a sétány, tehát azért mondja ott ilyen formában nem lehetséges, azért 

felkérné a polgármester urat, hogy hétfőn, vagy a jövő héten tárgyalják meg a testülettel, egy 

ilyen kiegészítést küldjenek az országos zöldhatóságnak, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi főigazgatóságnak, hogy hát hogy tévedtek.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni. Azt gondolja, most az utolsó részben kimondta, 

azt, amit neki kellett volna kimondani, hogy ha onnan nem lehetséges, mert nyilván törli ez a 

határozat, máshonnan kell megoldani, aláírja, és ebben maximálisan igaza van, egyetért azzal, 

amit mondott. Pálkövei rendeletet és helyzetet ők nem bírálhatnak felül, és nincs ráhatása az ő 

környezetükre, tudomásul vette, és egyetért, amit mondott.  

 

Zsigovits Edit: Köszöni szépen. 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri a következő hozzászólót.  

 

Tóthné Bőczi Ildikó, helyi lakos, születése óta itt él. A legelső, levélben közölt kutyastrandhoz 

szeretne annyit kérni, hogy először kutyaszemeteseket szeretne kérni a faluba. Úgy tudja, hogy 

2 db van a településen, és mint ő is kutyatartó, és kutyákkal sokat sétáló ember, ezt eléggé 

hiányolja, és nemcsak a kutyaszemetest, úgy alapban a szemeteseknek a kihelyezését, de azt 

hiszi, hogy erről már egyszer személyesen is beszéltek. Azon a kis parkszakaszon, ahol majd 

megépül a termelői piac, ott is nagyon kevesli a szemeteseknek a kihelyezését. Nagyon sok 

kerékpáros jár arra, mostanában a parkban megállnak, pihennek, árnyas, szép hely, kevés a 

szemetes. Ha lehetne kérni, további kihelyezésével ezt meg lehetne oldani. Hogyha már a 

termelői piacnál tartanak, szeretné megkérdezni hol lesz ennek a termelői piacnak az autó 

parkolója, mert hogy ha a termelői piacot gyalogosan meg lehet közelíteni az nagyon jó, de 

tudják, hogy a mai emberek nagyon, nagyon szeretnek autóval közlekedni, és ő gondolja, nem 

megy messze, csak a Káptalantóti piaca egy vasárnapon ott katasztrófa közlekedni, katasztrófa 

megállni, és remélhetőleg ez a termelői piac is egyszer csak elér egy nagyobb színvonalat, és 

meg kell tudni állni. Ez a második. A harmadik kérdése. Ő a kempinghez közel lakik, nagyon 

sokat sétál a kutyákkal azon a rekultivált területen, ahonnét most elmegy ez a zöldhulladék 

tárolás, ami nagyon jó dolog, de tényleg nem oda való. Viszont ezen a területen a Semsey-major 

alatt, a Balaton parton, a régi szabadstrandon nagyon úgy mond belakták a horgászok. Nem kis 

bánatára. Ő kutyákkal sétál, de azt hiszi, mindenki egyetért azzal, hogy az emberi ürüléknél, 

amit szabadon hagynak, nincs büdösebb még a kutyáé sem, és ezek a horgászok éppenséggel 

nem tudja, hol végzik el a dolgukat, vagyis hát nem az, hogy nem tudja, hanem találkozik vele. 

Lehet, hogy papírjuk van róla, hogy befogadta vagy a kemping, vagy valaki, hogy elintézik a 

dolgukat, de vagy ilyen mobilwécékkel, vagy valamilyen megoldással ezen túl kellene ezen 

lépni. Dukán Évának a felszólalása, vagy kéréséhez csatlakozna. Ugyanezen a területen, ahogy 

lejutnak a kemping és a szabad strandnál, a jövőben, ha esetleg gondolkodik az önkormányzat 

egy ilyen kutyastrandnak a kialakításában, ott ő személy szerint el tudná képzelni. Akkor van 

még. A következő az, hogy a kemping mellett van a Révfülöp Hotel. Ami úgy tudja, hogy újra 
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üzemel. Tavaly is üzemelt, az idén is üzemelt. Már hallották, hogy üzemel, nem 22 óráig, nem 

éjfélig, hanem hajnali negyed 4-ig hangos zenével vidították őket. Nyaralók, helyiek, 

kisgyermekkel élők, kutyákkal élők, hát azért ez egy kicsit sok volt, hogy hajnali 4-ig, és 

szeretné megkérdezni, hogy ugye nincs nekik engedélyük arra, hogy ilyen sokáig 

szórakozzanak.  

És akkor az utolsó, jönnek beljebb a falu felé. A Szigeti strand és a foci pályánál van egy nagyon 

helyes kis csatorna, amin most már van egy kis híd. Ő nagyon szereti azt a környéket, de az a 

csatorna folyamatosan koszos. Az mindig tele van pet-palackkal, nem is sorolná, hogy mi 

mindennel. Hogyha arra egy kis figyelmet lehetne fordítani. Az a falu központjában van, 

nagyon sokan sétálnak ott. Hogy azt heti rendszerességgel, vagy nem is tudja, hogy milyen 

rendszerességgel, de figyelni kellene, és tisztítani, és nem úgy tisztítani, nem kötözködni akar, 

csak gondolkodni, nem úgy tisztítani, hogy kiszedem a szemetet, és a szélére rakja, hanem 

kiszedem a szemetet, és elviszem. Nagyon szépen köszöni. 

 

Kondor Géza polgármester: Akkor menjenek végig hátulról, hogy tudja követni a 

memóriájával. Elnézést, de fél órával az ülés előtt el kezdett menni a hangja, valami vudu 

kísérletet csinálhattak vele.  

Az utolsó kérdés a legegyszerűbb. A településgazdálkodási kolléga jegyzetel, és szépen 

rendszeresen kihalászgatják. Azt gondolja, megfigyelhette, hogy tavaly már kétszer szedték ki 

markolóval az egészet, brutál tisztítást csináltak, de ezeket, amiket most mond, azok egyszerű 

szemétszedési műveletek. Azt hiszi, hogy lepkehálóval pillanatok alatt az őrjáratot végző, 

egyszerű kolléga meg tudja csinálni, vette az adást. Vissza az első kérdésére. A szemetesek. Ha 

a piac megalakul, akkor nyilván egy teljesen új helyzet van. A szemetesekkel kapcsolatban 

annyi fenntartása volt mindig, pont az ő környékükön, abban a pillanatban, amikor kirakták a 

kosarakat, ez a hétvégi illegális szemétkirakós stádium lett. Akkor, amikor zsákszámra oda, és 

az volt az, amin el lehet gondolkodni. Nekik a kérés, számukra parancs. Nem azt mondta, hogy 

az összessel, de néhánnyal bővíteni fogják. Ezzel a kutyaürülék tartóval szintén az a 

problémájuk, hogy nem mindenki környezettudatos kutyatartó, mint ő, és a barátnői, hanem 

ettől kezdve nem tudják, hogy mi az, de látva azt, hogy mik vannak benne, általában az, aminek 

benne kellene lenni az a legkevesebb, és akkor utána az elég ciki, amikor azt úgy kell kiszedni, 

hogy már nem igazán gusztusos. Nem elég érett hozzá a nép, de egyetért, amerre ezek a kutyás 

útvonalak vannak, akkor próbál beszerezni, és akkor telepítenek, jó? 

A Semsey-majorral kapcsolatban volt az, hogy a wc-lehetőséget hogyan lehetne megoldani a 

horgászoknak? Következő van, a Toi-toi-tól idegenkedik. A Semseynél a horgászatot, amikor 

szabályozták, a sátras horgászatot például, azért nem engedték, hogy beinduljon, mert ahhoz 

egy infrastruktúrának ki kell alakulni. Tudják nagyon jól, hogy ott van egy félig-meddig 

lepusztult vizesblokk. Azt valamilyen fejlesztéssel, vagy a Horgászegyesületnek, vagy 

valakinek a szárnya alá kellene venni, és akkor, ha ott annak van gazdája, megoldható lenne. 

Azt már elérték egyébként, és pont ma hívta fel egy hölgy ez a horgászoknak, a sátrasoknak az 

elüldözése, az már ipari szinten működik, mos telefonáltak, hogy a rendőrség kiment, és 

elhajtotta őket, nem is ők szóltak nekik. Tehát ez a vadkempinges dolog már szűnik meg. Az, 

aki reggeltől estig ott lógatja a botját, az sajnos nemcsak a botját lógatja, és ezt ő belátja. Úgy, 

hogy ha más nincs, toi-toit, vagy valamit ki fognak találni, csak az már megint egy olyan dolog, 

marha ronda, a toi-toinál rondább a környezetben nincsen, gusztustalanabb sincs, plusz még 

azért fizetnek tízezreket, hogy egy toi-toit, ha úgy van ejtsenek meg. Az mellett lenne, hogy ott 

alakuljon ki egy olyan dolog a major hasznosításánál, amikor ez megoldódik, mert ugye azért 

lássák be, hogy a rózsakertnél, vagy a Szigeti mellett horgásznak, annál se venne rá mérget, 

hogy elmennek a nyilvános wc-khez, férfiembernél nem annyira jellemző, hogy kisdolognál, 

akár hogy is szégyellik, de érti a dolgot, nekik ugyanakkora gond, mint neki, nagyon sokat 

beszélgettek róla. Hármat kilőttek, a parkolás a piacnál. Hát alapból, ami komoly lehetőség van 
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a volt vasúti teherrakodó előtti terület, illetve a MÁV-val tárgyalnak, hogy ott a sínekhez 

engedjék közel őket. Amúgy pedig a kemping túloldalán van az a két ellipszises öböl, ami ott 

rendelkezésre áll, illetve a Balaton-átúszásnál használt háromszög a kemping és a hotel között, 

plusz, ami a rekultivált terület, amíg nem használják másra, vagy az aszfaltos placc. Azt 

gondolja, hogy akkora területtel, mint Káptalantóti, itt is megoldható dolog. Bárcsak már ott 

tartanának, hogy férőhely gondjaik lennének. Egy dologban bízik, hogy nem a Bodonyi-köz 

lesz a vészmegállóhely, illetve az a terület, ahol nekik problémát okozna. Félnek tőle, tartanak 

tőle, nem volt még piacuk, nyilván egy-két gyermekbetegségen át kell esni. Reméli, hogy ki 

fogják ezt úgy alakítani, hogy senkinek ne kellemetlensége legyen, hanem haszna származzon 

belőle.  

A hotellel kapcsolatban a következőt tudja megígérni személyesen. Rákérdez, figyelmezteti 

őket, hogy mi történt, és hogy van, és ezt mindenkinek mondja, a tévénézőknek, a tévé előtt 

ülőknek is, ha olyan csendháborítást észlelnek, ami lehetnek idétlen gyerekek a szomszédban, 

és nem tudják, hány óra van, a helyes szám az úgy kezdődik, hogy 112. A rendőrségnek 

kutyakötelessége kijönni, intézkedni, igazoltatni, sőt bemehetnek, nekik különösebb ráhatásuk 

nincsen. Az engedélyeket kérdezte. Az egész nyárra két éjszakába nyúló dolgot engedtek meg. 

Két Delta-bulit fognak megengedni, egyiket július valamikor, két egy éjszakásat, bizonyos 

feltételekhez kötötték, ami tavaly egy kis hibahatáron belül már működött, azon kívül senkinek 

nem adtak, és nem fog kiadni engedélyt. Az önkormányzati rendezvények közül pedig 

nyugodtan rúgjon belé, megengedi, ha azt tapasztalják, hogy önkormányzati rendezvény éjfél 

után még tart. Ezért ő kezeskedik, ez nem fordulhat elő. 112, konkrét paraméterek megadásával 

hívják ki a rendőrséget. Neki hiába telefonálnak, nem fog odamenni, és nem tud segíteni, ha 

neki ilyen problémája van ő is ezt fogja tudni tenni, és higgyék el, segítenek rajtuk, mert úgy 

állnak hozzá. Azt hiszi, hogy a problémáknak a jelentős részét orvosolni tudják.  

 

Zsigovits Edit: Valóban általánosabb és azért sajnálja, hogy a kulturális központban fog ez a 

vitorláskikötő megépülni, mert azért a környéknek ez a kulturális központja volt, és Füred és 

Badacsony között Révfülöp volt az egyetlen, ahol százak összegyűltek. Éppen ez az úszó 8 

milliós rokkantbeemelőnek csúfolt valami náluk sem működik Pálkövén, de eliszaposodik, 

pontosan olyan, pár hét alatt, idáig érő, 70 centis iszap, és láp lett ott, ez az áramlási viszony, 

nem gondolkodtak-e az önkormányzaton, hogy a Szigeti strand, vagy hogy hívják azt a strandot, 

ugyanúgy el fog iszaposodni a kikötő mólóitól, mint ahogy Pálkövén is, az egyik fő ilyen érv 

volt, hogy eliszaposodik még a strandjuk, meg olyan iszap feltöltés lesz. A Műegyetem csinálta 

az áramlástani tanulmányokat, hogy nem lesz strandjuk, nem lesz Szigeti strandjuk, mert ugye 

ő elolvasta a határozatot, látta a számokat, hogy 120 és 150 méteren belül éri el a strandot, és 

az van modellezve, hogy 220 méterig fog iszaposodni, tehát 70 métert, akár még csak majdnem 

100 métert is megengedetten ott fog lerakódni az iszap, tehát, és kotorni egyrészt nem szabad 

mindenütt, mert a kotrás drága egyrészt, másrészt veszélyes hulladéknak számít a kotort iszap, 

növény és egyéb miatt sem szabad mindenütt, és óriási költség lesz, és akkor azzal kell 

számolni, hogy Révfülöpnek egy stranddal kevesebb lesz. Tehát azért ezt még egyszer végig 

kellene gondolni, mert ez teljesen reális. Mondja, pár nap alatt, hét alatt, iszap következik egy 

úszó valami, ahol áramlik alatta a víz, elvileg, ez a kis úszó vacak megmutatta Pálkövén is, 

hogy hogy akad meg az iszap a partjaiknál, és ugyanez fog történni, hogy ha azt a 3-5 hektárnyi 

területet lekerítik. Elnézést.  

Nagyon fontos, és el is köszön, hogy ha nem zavarja a társaságot. 

 

(Közbeszólás: Más is szeretne hozzászólni.) 

 

Zsigovits Edit:  Megépült Balatonfenyvesen a 400-500 méteres mólórendszer, fent van az 

interneten. Még Máriafürdő is pereli, hogy milyen iszaptenger van ott. Kilométerek 



22 
 

hosszasságában jobbra-balra. A Balaton az egy sekély vizű tó, átlag 3 méter, ismerik a Balti-

tenger fölötti szintjét, ezzel nem lehet játszani. Tehát beletervezhetnek, 180 kikötőhely van 

betervezve, mert nem árulták el, hogy mind a 43 településre berajzoltak 2-3-5 kikötőt, meg 

mennyit még, abból lehet, hogy csak 140 fog megépülni a mostani 80-hoz pluszba, de nem lesz 

Balaton. A 120 centit azért emelik, ugye, mert a Balaton partnak, a Sió-csat…, Sió-zsilipnek a 

megépítése óta 70 és 100 centire volt méretezve a szintje, ez mind Balti-tenger fölötti értendő. 

Most ezt felemelték 110-re az 1998-as 99-es lecsapolás után, 2000. májusában 50 centi volt a 

Balaton, akkor rájött az Isten hozta csapása és 23 centivel lement a Balti-tenger fölött, akkor 

felemelték 110-re, és most hogy a Bahartnak, nem tudja, kinek milyen kapcsolata van a 

Baharttal, az 500 férőhelyes sétahajója tudjon sétálni ezen a 3 méteres vízen, meg kikötni, 

fölemelték 120-ra, amit nem tudnak tartani, mert 129-130 és most is 124 centi. Azért mondja, 

hogy nem játékszer a Balaton, mert lesz egy mocsár, és se idegenforgalom nem lesz, se bevétel, 

se turizmus, se jó hírük. Aral-tót, nézzék meg az Aral-tó pusztul el.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni. Azt gondolja, hogy sok, nem egyformán látják ezt 

a dolgot, de egy közös vonásuk van, egyikőjük sem a természettudományok doktora, és akik 

ezen a tanulmányon dolgoztak, azok között reméli, van olyan szakember, aki felelősséggel el 

tudják dönteni, és figyelembe veszik az aggodalmaikat, amit nyilván nagyon részletesen 

kifejtettek. Ha környezetvédelmi veszély van, inkább álljon meg addig, amíg el nem indul. 

Egyetért ezekkel a kérdésekkel, és köszöni, hogy megtisztelte őket a mai közmeghallgatásukon.  

Tisztelettel kérdezi a többieket, hogy kívánnak-e valamit hozzáfűzni az elhangzottakhoz? 

Akkor nagyon nagy tisztelettel megköszöni a részvételt, azt gondolja, nagyon komoly aktivitás 

volt, és nagyon szépen köszöni, hogy ilyen széles rétegek képviseltették magukat, és reméli, 

hogy a következő évi közmeghallgatáson a testület legalább ennyi új szerzeménnyel tud eléjük 

állni. Köszöni szépen, ezennel a közmeghallgatást berekeszti (18,45 óra). 

 

kmft. 

 

Kondor Géza         Dr. Szabó Tímea 

polgármester             jegyző 

 


