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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 20-án 

(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Török Péter  alpolgármester 

Eitner József  képviselő 

Miklós Tamás  képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő 

  Slemmer József János képviselő 

  Simon László  képviselő (7 fő) 

 

 

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Péter Révfülöpi Vízi Sportegyesület elnöke. 

 

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 6 fő 

képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

A napirendi pontokkal kapcsolatban a következő közölnivalója lenne az ismertetést 

megelőzően. Az eredetileg kiment anyaghoz képest, bizottsági ülésen már 2-3 pontot bővíteni 

kellett. Konkrétan egy pályázaton történő részvétellel kapcsolatban testvértelepülési 

szándéknyilatkozat kinyilvánítása Rév településsel. Strandokon bérleti szerződés változással 

kapcsolatban lenne egy napirendi pont. Az 5., 6., 7. számú büfékre vonatkozóan kérik a bérlők, 

hogy a bérleti szerződést közös megegyezéssel szüntessék meg. Ugyanerre a három büfére 

pedig egy érdeklődő jelezte, hogy a következő 3 évre szeretné az üzemeltetését folytatni. Ennek 

a kérelemnek egy másik napirendi pont keretében szintén helyet kellene szorítani, tekintettel 

arra, hogy nemigen van mozgásterük. A bizottsági ülésen még napirend volt a Fülöp-kert 

térburkolására beérkezett ajánlatok elbírálása. Egy módosítást szeretne, a bizottságok 

tárgyalták, a védőnői feladat ellátására megállapodás kötését. Tisztelettel kéri a Képviselő-

testületet, hogy a bizottsági ülés óta beállt olyan fejlemények, melyek további egyeztetést 

igényelnek a partnerekkel, és ezek folyamatban vannak, kéri, hogy ezt a napirendet a következő 

testületi ülésig, ha elfogadják, napolják el. Nincs más választásuk, a későbbiekben ismertetni 

fogja, hogy mi ennek az oka. Először megkérdezi, hogy ezekkel a módosításokat elfogadják-e. 

Ha igen, kézfeltartással jelezzék.  

 

 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokkal kapcsolatos módosításokat.  
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Kondor Géza polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

1. Tájékoztató a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen 

végzett munkájáról (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkok éves állapotfelmérése 

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

 

3. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati 

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

 

4. Balaton átúszásra évente kötendő együttműködési megállapodás, valamint a 

rendezvény megtartása feltételeinek áttekintése (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Településrendezési eszközök kisebb móűdosítása, véleményezési szakasz 

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

 

6. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának 

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

 

7. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

létszámcsökkentésével kapcsolatos döntés meghozatala (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

8. SZMSZ módosítás – külső bizottsági tagok tanácskozási joga (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

9. Döntés a strandok fejlesztésére kiírt pályázaton történő részvételről, a 

közeljövőben előkészítendő pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás, részvételi 

szándék kinyilvánítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

10. Testvértelepülési szándéknyilatkozat kinyilvánítása  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

11. Szigeti Strandon lévő 5., 6., 7. számú büfék bérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése, Szigeti Strandon lévő 5., 6., 7. számú 

büfékkel kapcsolatos szerződéskötési kérelem megtárgyalása 

   Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

12. Fülöp-kert térburkolására érkezett árajánlatok elbírálása  
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalását. 

 

 

 

N a p i r e n d 

 

1. Tájékoztató a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen 

végzett munkájáról (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkok éves állapotfelmérése 

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

 

3. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati 

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

 

4. Balaton átúszásra évente kötendő együttműködési megállapodás, valamint a 

rendezvény megtartása feltételeinek áttekintése (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

5. Településrendezési eszközök kisebb móűdosítása, véleményezési szakasz 

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

 

6. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának 

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

 

7. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

létszámcsökkentésével kapcsolatos döntés meghozatala (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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8. SZMSZ módosítás – külső bizottsági tagok tanácskozási joga (tárgyalja: GTTB, 

OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

9. Döntés a strandok fejlesztésére kiírt pályázaton történő részvételről, a 

közeljövőben előkészítendő pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás, részvételi 

szándék kinyilvánítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

10. Testvértelepülési szándéknyilatkozat kinyilvánítása  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

11. Szigeti Strandon lévő 5., 6., 7. számú büfék bérleti szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése, Szigeti Strandon lévő 5., 6., 7. számú 

büfékkel kapcsolatos szerződéskötési kérelem megtárgyalása 

   Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

12. Fülöp-kert térburkolására érkezett árajánlatok elbírálása  

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: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban nincs 

kiegészíteni valója.  

Kérdezi a szociális bizottság elnökét, hogy hoztak-e valamilyen döntést.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Önkormányzati ösztöndíj 

pályázatra 5 kérelem érkezett. Mind az 5 fő jogosult támogatásra. A bizottság 5 fő részére 

15.000 Ft/hó összeget állapított meg, összesen 75.000Ft/hó támogatásban részesíti ezt az 5 

révfülöpi fiatalt. Szociális kérelem egyébként nem érkezett most.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök úr tájékoztatását. Megkérdezi, kinek van 

kérdése, észrevétele a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs kérdés, észrevétel a lejárt idejű határozatokkal kapcsolatban, szavazásra 

bocsátaná, 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: 
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24/2017. (III.20.) Kt. határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Tájékoztató a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett 

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

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. A beszámolók 

megérkeztek. Az előző évhez képest két sajnálatos hír, hogy a KÉSZ bizonyos okok miatt 

tevékenységét megszünteti, doktor úr e-mailben tájékoztatta őket, illetve a Káli-medence 

Balaton Turisztikai Egyesület pedig felszámolását végezteti. A többi civilszervezet a tőlük 

megszokott aktivitással a benyújtott anyagot ismertette a testülettel. 

A szociális bizottság elnökét kérdezné először, hogy a bizottság ezt hogyan értékelte. 

 

Bizottsági vélemények: 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: Mindegyik civilszervezet részletesen beszámolt az 

elmúlt év munkájáról. Mindegyik szervezet a maga területén hasznos, és tartalmas 

tevékenységet folytat, mindegyik erősíti Révfülöp lakóinak közösségi érzését, szabadidejének 

hasznos eltöltését, kulturális igényeinek kielégítését. Bizottságuk 2 igennel javasolja a 

testületnek elfogadásra a beszámolókat. 

 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A gazdasági bizottság szintén áttekintette a 

beszámolókat, az elnök úr által elmondott szempontok alapján, valamint a beadott 

nyilatkozatok, közlemények alapján, annak tekintetében két szervezet nem nyújtott be 

beszámolót, ezek alapján 4 igennel támogatja az előterjesztés elfogadását. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök urak tájékoztatását. Megkérdezi, hogy a 

beszámolókkal kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele a képviselő uraknak? 

 

Miklós Tamás képviselő: Az írásos előterjesztésben foglaltak szerint Dr. Németh Csaba elnök 

úr felajánlását a Honismereti Gyűjtemény tisztelettel elfogadja. Tehát a KÉSZ-nek azon 

dokumentációját, amely a korábbi évtizedben végzett tevékenységéhez kapcsolódik, örömmel 

látják a gyűjteményben. Majd felveszi a kapcsolatot, és pontosítanak.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e még észrevétel a civilszervezetek munkájával 

kapcsolatban? Nagyon bőséges, nagy terjedelmű, és részletes anyagot kaptak a 

civilszervezetektől. Bízik abban, hogy az aktivitásuk a továbbiakban is megmarad. Ha 

hozzáfűznivalójuk nincs, akkor szavazásra bocsátja. A továbbiakban jó munkát kíván a civil 

egyesületeknek. Szavazásra bocsátja, aki a civilszervezetek beszámolóját elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 
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25/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a tanácskozási 

joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett munkájáról szóló 

beszámolókat. 

 

2. Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkok éves állapotfelmérése (tárgyalja: 

GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Előzetesen annyit szeretne elmondani, hogy kb. 3. éve van 

napirenden, alpolgármester úr javaslatára került annak idején látókörükbe. Tekintettel arra, 

hogy a képviselő uraknak is már több éve van rálátása a dologra, ebben a kiadott táblázatban 

tulajdonképpen az előző évekhez képest történt változásokat frissítik, pozitív, illetve negatív 

irányba. Ezeket folyamatosan, naprakész állapotra teszik. Amik az elmúlt években elkészültek, 

azokat beleírták. El kell, hogy mondja több kisebb, nagyobb csoportban történő 

szemrevételezés megelőzte. Az ez évi költségvetésüket is ennek szellemében állították össze, 

egy intézkedési sorrendet felállítva, illetve a ma, későbbi napirendben, a pályázatokkal 

kapcsolatban is nagyrészt összefügg ezzel az állapotfelmérésben felsorolt témakörökkel. Mind 

a két bizottság tárgyalta, mivel elsősorban gazdasági, településfejlesztési téma, először a 

gazdasági bizottság elnökét kérdezi. 

 

Bizottsági vélemények:  

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: Tisztelt Testület! A bizottság 

végigtanulmányozta, és végigbeszélték az előterjesztést. A polgármester úr elmondta, több éves 

folyamatról, aktualizálásról van szó, és azok a pontok, amelyek felsorolásra kerültek, azok az 

ingatlanok, melynek fenntartásával, felújításával, állapotfelmérésével kapcsolatosak, azokkal 

megismerkedtek, és 4 igen szavazattal támogatják az intézkedési terv elfogadását.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e képviselőknek kérdése a témával kapcsolatban?  Meg 

tudják beszélni, ha úgy látják, valami kimaradt. Amennyiben nincs, javaslatokat, észrevételeket 

vár.  

Szavazásra bocsátja, aki az önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkok éves 

állapotfelmérését elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

26/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati 

ingatlanok állapotfelmérése” intézkedési tervet elfogadja. 

 

 

 

 

3. A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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Kondor Géza polgármester: Konyhanyelven annyit elmondana, és majd a jegyző asszony 

pontosítani fogja, hogy az előző évben a köztéri filmezéssel kapcsolatban fogadtak el egy 

rendeletmódosítást. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Magasabb szintű jogszabály szabályozza a közterületi filmezés 

tarifáit, és ezért kell hatályon kívül helyezni a rendelet erre vonatkozó rendelkezéseit. 

 

Kondor Géza polgármester: Ez szociális, kulturális téma inkább, átadja a szót a szociális 

bizottságnak.  

 

 

Bizottsági vélemények:  

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: A bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja 

a közterületek használatáról szóló rendelet módosítását.   

 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja a közterületek használatáról szóló rendelet módosítását.   

 

Kondor Géza polgármester: Van-e képviselőknek kérdése a témával kapcsolatban?   

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 

11/2010. (VI.2.) önkormányzati rendelet módosításával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

megalkotja a 

 

6/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletet 

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

önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

 

 

4. Balaton átúszásra évente kötendő együttműködési megállapodás, valamint a 

rendezvény megtartása feltételeinek áttekintése (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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Kondor Géza polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év volt az első alkalom, 

amikor alkalmazták ezt a módosított tarifarendszert. Évek óta van egy állandó díja a Balaton 

átúszásnak, attól függően, hogy első alkalom, második, harmadik alkalommal kerül 

megrendezésre, méltányos összeggel, de csökken. Az elmúlt években megállapodás történt a 

tisztelt szervezőkkel, hogy azért hogy a versenynek a kezdése gördülékeny legyen, elengedik 

az egyébként nem kis bevételt hozó parkolási díjaktól, és ezért kapnak 100 Ft/résztvevőnkénti 

összeget. Az elmúlt héten volt itt a szervező vezetőség, bemutatva az új szervező tagokat, ők is 

átalakulás küszöbén állnak, a szponzor, marketing nagy szerepet játszik ebben a rendszerben, 

és ott jelezték azt is, és be is adták a kérelmüket, hogy az eddigi feltételekkel szeretnék a 

versenyt megszervezni. Szervezésileg annyi a különbség, hogy tavaly is a szombati napok 

voltak kitűzve, most az utána következő vasárnapon is gondolkodnak, mint végnap. Keresik 

annak a technikai lehetőségét, hogy az úszást nem a kikötőből, hanem a sportpálya csücskéről 

indítanák, azért, hogy az a torlódás, ami az adottság miatt eléggé jelentős, illetve, hogy a 

hajóforgalmat is, csomagszállítást, egyéb logisztikai dolgot meg tudják oldani. 100-150 m-rel 

odébb tolnák. Az, hogy hatóságilag megoldható-e, stratégiailag, technikai részét biztosítani 

tudják-e, azt gondolja, hogy nekik különösebb problémát nem okozna. Logika lenne abban, 

ahol a bázis, az orvosi vizsgálatok, becsekkolások vannak, az a starthelyszínen lenne. Ez még 

nem végleges, lehetőséget keresik.  Ezt jelezték nekik. Miután az előterjesztés címe, hogy a 

feltételek megbeszélése, azt gondolja, hogy ez két mondatot megér a részükről is, de az biztos, 

hogy profi csapat csinálja. Ők csak az északi parton fizetnek, Balatonboglár térítési díjat nem 

kér, ezt kicsit kihangsúlyozzák. Nagyon magasak a részvételi díjak, fontolják ennek az esetleges 

csökkentését, mert bizonyos küszöb után a résztvevők számának csökkenéséhez is vezethet. 

Jelezték, hogy felfelé nem, de lefelé elképzelhető, hogy változtatnának, és kérik azt, hogy az 

eddigi feltételekkel fogadják el. Ez most turisztikai téma, átadja a szót a gazdasági bizottságnak. 

 

 

 Bizottsági vélemények:  

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A bizottság hasonlóképpen, és hasonló 

szellemben nézte ezt a kérdést. Vélemény és hozzászólás hangzott el a tekintetben, hogy a 

parkolás már elég jelentős probléma, elég nagy nyomást jelent abban az időszakban a 

községnek. Ezért felmerült már az, hogy áprilisban, májusban fel kell erre készülniük. 

Válaszadásban, illetve a felvetésre válaszadás is történt polgármester úr részéről. Egyrészt új 

területek, új parkoló területek bevonásán gondolkodnak, együttműködve a rendőrséggel, 

bizonyos forgalomtechnikai szabályozásokat célszerű bevezetni, ami azt jelenti, könnyebben 

elérhetik a parkolót, és onnan könnyebben tudnak távozni.  Ezzel a kiegészítéssel, és a 

hozzászólással, 4 igennel támogatja a bizottság az előterjesztést.  

 

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: A bizottság 2 igen szavazattal,egyhangúlag 

támogatja az előterjesztést.   

 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri, hogy akinek kérdése, észrevétele van a Balaton átúszással 

kapcsolatban, tegye meg.  
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Török Péter alpolgármester: Csak egy apró észrevételt tenne. A helyszín átszervezésével 

kapcsolatban gondolkodott el azon, hogy ez kinek miért jó. Nyilván felmerült az az észérv, 

hogy az ő oldalukról a zsúfoltság, és egyebek megakadályozása, és egy picit tehermentesítése 

a móló és környéki területnek, ez jól jöhet. De neki azonnal felmerült az a kérdés, hogy egy 

picit elveszti a varázsát ez a dolog, mert a Balaton átúszásnak a díszletei az a móló, a 

hajóállomás épülete, és az egész miliő volt, ami az ő oldalukról a legjelentősebb 

marketingtényező volt. Most a futballpálya sarka, az bárhol lehetne a Balatonon, ha ez úgy 

realizálódik. Ez az egyik rész, nem akarja hosszan mesélni ezt a történetet. Azt gondolja, hogy 

máshol is vannak ilyen nagyon jeles események, ami egy-egy napra, vagy pár órára 

megterhelnek egy nagyobb települést, ott is a központot lezárják, ez van, az van, azt túl kell 

élnie a településnek azt a néhány órát.  Ez egy kérdésként merült fel benne. Nem biztos, hogy 

jó gondolat, amit próbál közvetíteni, csak a maga olvasatában felmerült, ez volt valahogy a 

varázsa. Ehhez társul részéről egy praktikusabb dolog, hogy ott a focipályánál, aki ismeri azt a 

helyszínt, az időponttól függően ott elég komoly a növényzet, amin át kell hatolni a víz 

tekintetében. Ez elsőre lehet, hogy nem tűnik fel, de fel kell hívni a figyelmet, mint megoldandó 

probléma. Ott nagyon komoly hínár, és azon belül tüskés hínár van, ami egészen felnő a víz 

színe alá, a nyár derekára már egész biztosan. Amikor tárgyalnak arról, hogy a focipálya 

sarkánál lenne, akkor fel kell hívni a figyelmet, hogy ezzel számolni kell. A hajóállomásnál 

evidens, hogy nincs ilyen, mert az egy forgalmas vízi terület. A messziről jött emberek 

mindenhol úgy érzik, hogy beugranak, és úsznak, de néha vannak akadályok, mint például ez 

az aljnövényzat. Ezt a két dolgot, amikor tárgyalnak róla, maguk részéről megfontolandónak 

tartaná, ezért gondolta, hogy jelzi az észrevétel kategóriában.  

 

Kondor Géza polgármester: Egy-két aggodalmat ők is kifejtettek, de igazából ez csak egy 

lehetséges alternatívaként jelezték, hogy mi a helyzet. Ők nem a település túlzsúfoltsága miatt 

aggódnak, hanem a résztvevőknek, az úszóknak a tömörülésén, de mindenképpen ezt jelezhetik  

nekik, hogy továbbra is szeretnék, ha van rá megoldás, a megszokott helyen. Ezt is el tudja 

fogadjni. Meg az ő érvüket is megérti, mind a két oldalt a folyosó hajóközlekedés 

szempontjából nyitott volt a mólónál. Az meg egy másik szempont, turisztikailag. Ma ha a 

tarifarendszert, az eddigieket megbeszélik, az jó. Későbbiekben pedig még van lehetőség, hogy 

ezen módosítsanak. Ezt csak zárójelben jegyezték meg búcsúzásul, hogy mit szólnának hozzá, 

ha… Jelezték ők is, hogy az ötlet nem tűnik rossznak, de vannak aggályaik, ő vízmélységre, és 

a kövekre gondolt, stég miatt, de jelezték, hogy ez nekik rutinművelet, de nekik is az a céljuk, 

hogy minél nagyobb sikere legyen neki. Köszöni az alpolgármester úr észrevételét, továbbítani 

fogja a szervezők felé.  

Kérdezi, hogy van-e még ezzel kapcsolatban kérdésük, ha nincs, szavazásra bocsátja, aki a 

Balaton átúszásra kötendő együttműködési megállapodást elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

27/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Aranyhíd 

Balaton-átúszó Sport Kft. (7400 Kaposvár Irányi D.u.5.) valamint Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzata között, a 2017. évi Balaton-átúszás rendezvénnyel 

kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötéséhez az alábbiak szerint:  
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a. A Képviselő-testület  bruttó 1 212 840 Ft összegben állapítja meg a fizetendő díj 

mértékét, abban az esetben, ha a rendezvény halasztás nélkül az eredetileg 

meghirdetett időpontban megtartásra kerül.  

b. Abban az esetben, ha a rendezvény halasztott időpontban kerül megtartásra, a 

fizetendő díj mértéke bruttó 1 010 700 Ft. 

c. Amennyiben az időjárási körülmények miatt a Balaton-átúszás véglegesen 

elmarad, az igénybevételi díjat nem kell megfizetni. 

d. Az a)-b) pontokban meghatározott egyösszegű díjon felül a rendezvényen 

regisztrált minden egyes résztvevő után további 100 Ft/fő díjat kell az Önkormányzat 

részére megfizetni. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évre vonatkozó  

együttműködési megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. április 30. 

 

 

5. Településrendezési eszközök kisebb módosítása, véleményezési szakasz lezárása 

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

 

Kondor Géza polgármester: Összefoglalóul annyit mondana, hogy jelenleg egy építési 

szabályzat módosítás van folyamatban, kimondottan csak egyedi, lakossági kéréseket 

tartalmaz, amik az első körből kimaradtak. Ami a mai küldetésük, a főépítész megküldte az 

előző ülésre véleményezését, akkor arról kellett nyilatkozniuk, mi alapján ismerték meg az 

anyagot. 

A mai ülésen protokolláris feladatuk, hogy kinyilvánítják, a véleményezési szakaszt lezárult, 

illetve ebben az anyagban a különböző szakhatóságoknak a hozzáfűznivalói szerepelnek, 

amiket ennek az ismeretében ezzel együtt tudomásul veszik, az észrevételeket adoptálva 

fogadják el az építési szabályzat módosítását. Ha ezt elfogadják, az egységes anyag felkerül a 

főépítészhez, és akkor neki lehetősége van arra, hogy véglegesen megkapják az engedélyt, és 

utána tudják indítani a következő építési szabályzat módosítást.  

Tisztelt Bizottságok! Településfejlesztési téma, átadja a szót először a gazdasági bizottságnak. 

 

Bizottsági vélemények:  

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr!  A 

bizottság megtárgyalta, áttekintette, és tudomásul vette azt a tavalyi évben elkezdett folyamatot, 

amely ismertetésre került, tudomásul vette azokat a hatósági és egyéb szervezeteknek, melyek 

illetékesek ennek a kérdésnek az eldöntésében, a hozzájárulásában, vagy amennyiben 

észrevételük volt, ezek megtörténtek az elmúlt időszakra vonatkozóan, és miután jelentős 

probléma nem merült fel, ezért a bizottság 4 igennel támogatja az előterjesztés elfogadását.  

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: A bizottság 2 igennel, egyhangúlag javasolja a 

testületnek elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a témával kapcsolatban van-e kérdésük? 

Észrevétel?  
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Slemmer József János képviselő: A katasztrófavédelmi hatóság egy pontban nem támogatja 

a módosítást.  

 

Kondor Géza polgármester: Az előterjesztést tartalmazza ezt. Köszöni a kiegészítést. 

Szavazásra bocsátja, aki a településrendezési eszközök kisebb módosítását, véleményezési 

szakasz lezárását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

28/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Révfülöp 

Nagyközség településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási 

tervének módosítása részterületre c. tervmódosítással kapcsolatos véleményekről 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 

 

1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lefolytatott 

véleményezés során beérkezett, és az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített 

véleményeket és az azokra adott válaszokat elfogadja. A tervanyagot a Képviselő-

testület a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 40.§ szerinti végső szakmai véleményezési 

szakaszra való megküldésre alkalmasnak találja, ezzel a véleményezési szakaszt 

lezárja. 

 

2. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp 

Nagyközség Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi 

Egyeztetés Szabályai”, valamint az azt jóváhagyó 125/2013. (X. 28.) határozata 

alapján a partnerségi egyeztetést lezárja. Az egyeztetés kapcsán az előterjesztés 1. sz. 

mellékletében rögzített egyeztetésben résztvevő partnerek részéről érkezett 

véleményeket az és az azokra adott válaszokat elfogadja. 

 

3. A véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével zárul le. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök 

módosítása vonatkozásában kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz 

lefolytatását az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei Kormányhivatalnak 

benyújtandó dokumentációval.  

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Révfülöp 

Nagyközség településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási 

tervének módosítása részterületre c. terv egyeztetési tervanyagát a 314/2012.(XI.8.) 

Korm. rend. 40.§ szerinti végső szakmai véleményezési szakasz keretében megküldi 

az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei Kormányhivatalnak, ún. záró szakmai 

véleménye kikérése céljával. 
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6. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 

biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának 

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

 

Kondor Géza polgármester: Társulás keretében látják el ezt a feladatot. A Társulás a döntését 

meghozta, ezt a társulásban résztvevő önkormányzatoknak véleményezni kell. Kéri, hogy ezt 

lehetőség szerint fogadják el, tekintettel arra, hogy ezt mindenkit érint, akkor alkalmazható, ha 

mindegyik település elfogadta. Nincs miért nem elfogadni. Mindkét bizottság tárgyalta, 

szociális téma, ezért a szociális bizottságnak adja át először a szót. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: Nincs mit tenni, a bizottság 2 igennel, javasolja a 

testületnek elfogadásra.  

 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A gazdasági bizottság hasonlóképpen 

végigtárgyalta, kérdéseket tett fel ezzel kapcsolatban, hogy tisztán lássanak. Nyilvánvaló, a 

különböző költségtérítéseknek megváltozását jogszabályi változások és a gazdasági tényezők 

indokolják. A bizottság a határozati javaslat a) verzióját 4 igennel javasolja elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés ezzel a napirenddel kapcsolatban? Észrevétel? 

Szavazásra bocsátja, aki a szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját 

elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

29/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, 

hogy a Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 

Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások 

fizetendő térítési díjaira vonatkozó rendelet módosítási javaslatot véleményezte, 

azokat elfogadja. Felkéri Ábrahámhegy Község - mint a Társulási Megállapodásban 

rendelet alkotásra kijelölt tag önkormányzat – Képviselő-testületét, hogy az 

előterjesztés szerint alkossa meg a rendeletet. 

 

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

határozat megküldésével értesítse. 

 

Felelős:  Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. március 20. 
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7. A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

létszámcsökkentésével kapcsolatos döntés meghozatala (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Tekintettel arra, hogy az ügyelet átszervezése miatt egy 

gépkocsivezető állását megszüntetik, ezért minden tagnak döntést kell hozni, hogy lehetőség 

van-e az önkormányzat által alkalmazni, természetesen nekik nincsen erre lehetőségük. A 

másik része ennek a napirendnek, hogy ennek az álláshely megszüntetéséhez, a pályázat 

benyújtásához hozzájárulnak.   

Mindkét bizottság tárgyalta, szociális téma, ezért a szociális bizottságnak adja át először a szót. 

 

Bizottsági vélemények:  

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: A bizottság 2 igennel javasolja a testületnek 

elfogadásra.  

 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A bizottság 4 igennel javasolja elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés ezzel a napirenddel kapcsolatban? Észrevétel? 

Szavazásra bocsátja, aki a társulás által fenntartott orvosi ügyeleti szolgálatnál történő 

létszámcsökkentést  elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

30/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, 

hogy a Társulás által fenntartott Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és 

Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett „gépkocsi vezető” 

álláshelyen foglalkoztatott – közalkalmazotti jogviszonyban  töltött idejének 

megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési önkormányzatnál, vagy az általa 

alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett 

új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem 

benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő - testülete a létszámleépítéssel 

kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz 

történő benyújtását támogatja, azzal egyetért. 

 

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

határozat megküldésével értesítse. 

 

Felelős:  Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. március 20. 
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8. SZMSZ módosítás – külső bizottsági tagok tanácskozási joga (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az előző testületi ülésen már 

prognosztizálták, hogy igazságosabb megoldásnak tartaná, ha a külső bizottsági tagok nemcsak 

a bizottsági ülésen fejthetnék ki véleményüket, különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi 

viszonyok között, az előkészítési munkákba belekényszerítik, hanem amennyiben úgy 

gondolják, ugyanaz a jog megillesse őket, mint a civilszervezeteket. A testületi ülésen tudjanak 

szót kérni, személyesen tudják elmondani, amit szeretnének. Jegyző asszony egyébként 

megjegyezte, hogy az ülésre meghívót eddig is kaptak, illetve amennyiben a polgármester 

meghívta volna őket, akkor ugyanúgy fel lehetett volna őket kérni, Papp Zoltánt is többször 

felkérte szakmai témában, élt is ezzel a lehetősséggel. Azt gondolják, demokratikusabb lenne, 

ha a tanácskozási jogot megadnák nekik. Nyilván továbbra sem kötelező, nem mulasztás, ha 

nem vesznek részt a testületi ülésen, de lehetőségként örülne neki, ha tudnák ezt biztosítani.  

Szociális bizottságot kérdezné először.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: Ez természetes volt a bizottság részéről. A bizottság 

2 igennel, javasolja a testületnek elfogadásra.  

 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A bizottság 4 igennel javasolja elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés ezzel a napirenddel kapcsolatban? Észrevétel? 

Szavazásra bocsátja, aki a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2013. (III.27.) 

önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

megalkotja a 

 

7/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletet 

a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

9. Döntés a strandok fejlesztésére kiírt pályázaton történő részvételről, a közeljövőben 

előkészítendő pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás, részvételi szándék kinyilvánítása 

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

 

Kondor Géza polgármester: Egy összetett napirendhez érkeztek. Próbálja három csoportba 

szedni, illetve lehetőleg tőmondatokba. Mint ismert, és ez nagyon jó hír, azt gondolja, hogy az 

egész települést pozitívan érinti, megvan a jegyzőkönyv, hogy strandonként 28-28 mFt 

támogatást kapnak a Turisztikai Ügynökségtől a strandfejlesztési projekt keretében. Ezt a 

fejlesztést szeretnék nyár végére, ami elhúzódik, azt legkésőbb október végén, november elején 

végezzék el az önkormányzatok. Ezzel kapcsolatban több alkalommal összegyűjtötték az 

ötleteket, az anyagban szerepel, de most az idő rövidsége miatt nem kívánja részletezni. 

Játszóterek létesülhetnek ebből az összegből, a Szigeti strandon automata öntözőrendszer,  

mindkét strandon térburkolat, Szigeti strandon úszóstég. Ezek annyira konkrétak, hogy ezekre 

kapják a pénzt, és ezt kell konkrétan végrehajtani. Vízibejáró korszerűsítése 2 mFt, illetve a 

Szigeti Strandon értékmegőrző létesítése, kerékpártartó mindkét strandra, mobiltöltő platform, 

automata beléptetőrendszerek, illetve a Császtai strandra a kerítésrendszernek a cseréje egy 

korszerű kerítéstípusra. Nagyon sok tételről van szó. Vizesblokkok, öltözők felújítása. 28 mFt-

os nettó összegről beszélnek, a strand áfavisszaigénylő. Játszóterek, játszóeszközök. Szigeti 

strandon szelektív szemétgyűjtő rendszer, tömörítőgéppel történő ellátása, ennek az egész 

szelektívgyűjtőnek a kiépítése. Egy hatalmas projekt. A képviselők ezt megismerték.  Holnap 

ezzel kapcsolatban lesz egy eligazítás, ahol már a pályázat benyújtás konkrét dolgairól fognak 

szót ejteni. Ez a napirend, pont azért, mert holnap fogják elmondani nekik, testületi megerősítést 

igényel, önerőt az esetükben nem igényel. Célszerű lenne a jegyzőkönyv alapján megítélt 

dolgokhoz a részvételi szándékukat testületi döntés keretében kinyilvánítani a pályázat 

benyújtásával kapcsolatban. Ez lenne az egyik, amit az első körben tárgyalnának. Utána egy 

ütemtervet összeállítottak, hogy a konyha, közétkeztetéssel kapcsolatos, konyhát felújító 

pályázatnak mi a benyújtási határideje, természetesen részt kívánnak rajta venni, de célszerű 

lenne kinyilvánítani. Ezt lehet csomagba is. Az Egészségházra kiírtak egy pályázatot, amin az 

eddig tervezett felújítást,az épület faszerkezetét, tetőszerkezetét, akadálymentesítését lehetne 

megoldani, azon kívül energetikai korszerűsítést lehetővé teszi, plusz ponttal preferálják, ha 

autót is kérnek hozzá a védőnői szolgálat ellátásához. Ez az, ami a következő néhány napon 

belül, 1-2 hónapon belül beadási határidővel esedékes. A strandos az, ami 1-2 héten belül 

beadási állapotba kell rakni, illetve van még egy Bethlen Gábor pályázat, ami az 

országhatárainkon túl élő magyarokkal történő testvértelepülési kapcsolat építése 500.000 Ft-

2.500.000 Ft értékben. Erről is nyilván ki kellene fejezniük a szándékot. A következő napirend 

pedig azért módosul, mert a pályázat benyújtásához szükséges szándéknyilatkozat 

kinyilvánítása arról, hogy testvértelepülési kapcsolat létesítésenek Rév településsel.  

Ezt mind a két bizottság tárgyalta. Átadja a szót a szociális bizottság elnökének.  

 

Bizottsági vélemények:  

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: A strandokkal kapcsolatban nagyon örülnek, hogy 

ilyen összeggel tudják a strandokat fejleszteni, saját erőből nem biztos, hogy tudnák most 56 

mFt-tal a két strandot fejleszteni. Ez olyan látványos fejlesztés lesz, ami Révfülöp 

szempontjából nagyon jelentős. A többi pályázatot is a bizottság 2 igennel, egyhangúlag 

javasolja a testületnek elfogadásra. Nem tudja, hogy egyszerre kell-e szavazni. 

 

Kondor Géza polgármester: A stranddal kapcsolatban külön szavaztatna, a másik 

pályázatokat pedig az ismertetett ütemterv alapján tegyék meg a szükséges előkészítő 
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folyamatokat, amit úgyis együtt fognak megtenni megbeszélések keretében, illetve napról napra 

jönnek pályázatok, még gondolkodott is azon, hogy bevigye-e a testületi ülésre. Napról napra 

forrongó időszakot élnek, elképzelhető, hogy két ülés között rendkívüli ülésen döntenek, hogy 

a határidőket tudják tartani. Ezek azok, amelyek hetek óta olyan stádiumban vannak, hogy 

megérett arra, hogy a részleteit konkretizálják. Az könnyebbség, hogy ezek közül kettőt már, 

közel hasonló műszaki tartalommal, csak aktualizálni kell a közétkeztetési és az egészségházas  

pályázatot. Azt gondolja, hogy ez a bizottsági véleményezés tökéletes volt. Akkor, amikor 

szavazás lesz jegyző asszony figyelni fog, hogy abban a sorrendben kérje fel őket, amiben kell.  

Gazdasági bizottság elnökét kérdezi.  

 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A bizottság az előterjesztést alaposan 

megtárgyalta, körüljárta, mind a strandok 28-28 mFt-os keretösszegét, pályázati előirányzatát, 

valamint a másik közétkeztetés fejlesztése tárgyú, egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése pályázaton való részvételt, 4-4 igennel támogatja.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés ezzel a napirenddel kapcsolatban? Észrevétel? 

Most tényleg az van, ha valaki nem elég naprakész, az le fog maradni. a strandfejlesztésre kiírt 

pályázat azért nagyon jó, mert egy kristálytiszta szabályokkal működő, rugalmas pályázat. 

Rájuk bízták, hogy mit szeretnének kérni, és a pályázatot erre írják ki. Most nem az van, hogy 

nem pont azt akarják, de arra van pénz. Nem végeztek a részletekkel, de az, hogy a 

térburkolatokat hogyan osszák el, mi legyen ebből a számokból, de amint jelezte erre maximum 

2 hetük van. Ebben a 2 hétben még néhányszor leülnek, és mindenki a maga szakterületén, amit 

tud, kéri, hogy segítsen.  

Szavazásra bocsátja, aki a strandfejlesztésre kiírt pályázaton való részvételt elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

31/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Turisztikai 

Ügynökség által kiírásra kerülő strandfejlesztési pályázaton az Ügynökség által 

előzetesen elbírált fejlesztési igényekkel, strandonként 28 millió – 28 millió forint 

keretösszeggel részt kíván venni. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: a pályázati kiírás szerint  

 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a közétkeztetéssel, az egészségházzal 

kapcsolatos, a Bethlen Gábor pályázaton való részvételt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 
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32/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú” (VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17), az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú 

(TOP-4.1.1-16),  valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-

települési programok és együttműködések”pályázatokon részt kíván venni.  

Felkéri a polgármestert a pályázatok elkészíttetésére. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: a pályázati kiírások szerint  

 

 

 

10. Testvértelepülési szándéknyilatkozat kinyilvánítása  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Bethlen Gábor pályázatnál feltétel, hogy testvértelepülési 

kapcsolat, legalább szándéknyilatkozat legyen mindkét fél részéről. Erre a pályázatra egyébként 

a révi partnerek hívták fel a figyelmét, illetve ők jelezték, ők is küldik a részükről ezt a 

szándéknyilatkozatot. Tekintettel arra, hogy csak nekik van lehetőségük a pályázat 

benyújtására, ezért ők kérik, hogy ezt a lépést tegyék meg. Azt tudni kell, hogy Romániában 

egy kicsit bonyolultabb egy testvértelepülési kapcsolat megkötése. A szándéknyilatkozataikat 

a romániai Belügyminisztériumnak jóvá kell hagyni, és ha azt jóváhagyták, utána a román 

többségű képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia, de ennél a pályázatnál ez nem kizáró ok.  

Ehhez szeretné, ha ezt a szándéknyilatkozatot megtegyék. Jól működik a kapcsolat. 18% az 

ottani magyarság, nagyon nagy szükségük van rájuk, jobban, mint a Székelyföldön élő 

magyaroknak.  

Szociális bizottságot kérdezi először.  

 

Bizottsági vélemények:  

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: Több mint 4 éve van kapcsolat Rév településsel. 

Nagyon szoros. Minden évben 1-2 alkalommal találkoznak a két település polgárai. Ezt a 

kapcsolatot mindenképpen szeretnék testvértelepülési szintre emelni, és ez a pályázat jó 

lehetőség arra, hogy most ez megvalósuljon. A bizottság egyhangúlag, 2 igennel javasolja a 

testületnek elfogadásra.  

 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A bizottság erkölcsi alapon való hozzájárulás 

alapján, 4 igennel támogatja a szándéknyilatkozat megtételét.  
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Kondor Géza polgármester: Van-e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a testvértelepülési szándéknyilatkozat 

kinyilvánításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

 

33/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy a romániai Bihar megyében levő Rév településsel testvértelepülési 

kapcsolatot kíván kialakítani, és ennek érdekében kíván e településsel együttműködni. 

 

11. Szigeti Strandon lévő 5., 6., 7. számú büfék bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetése, Szigeti Strandon lévő 5., 6., 7. számú büfékkel kapcsolatos 

szerződéskötési kérelem megtárgyalása 

   Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

 

Kondor Géza polgármester: A Szigeti Strandon az 5., 6., 7. számú büfékre vonatkozóan a 

bérlők úgy látják, hogy 17 év működtetés után ez már túl nagy teher, vannak nekik különböző 

gondjaik, és kérik, egyébként a szerződés március 31-ig lehetőséget is ad, hogy közös 

megegyezéssel szüntessék meg a bérleti szerződésüket. Velük együtt érkezett egy érdeklődő, 

aki jelezte, hogy a büféket a felszerelésekkel, ugyanazzal a profillal átvenné. A vagyonrendelet 

3 évet engedélyez. Jelenleg ott tartanak, hogy a strandon 3 év múlva mindenkinek lejár a 

szerződése, pont ezzel lesz szinkronban, ha jól számolták ki. 2017-2018-2019. nyaráról van 

szó. Két döntést kell hozniuk.  

Elsősorban ez gazdasági téma, ezért először a gazdasági bizottságnak adja át a szót. Tisztelettel 

kérdezi, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzá tudnak-e 

járulni.  

 

Bizottsági vélemények:  

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A szerződésben foglaltak alapján, a bizottság 

hozzájárul a szerződés megszüntetéséhez, illetve az új bérlővel történő szerződés 

megkötéséhez. 4 igennel hozzájárulnak.  

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: 2 igennel javasolják a közös megegyezéssel történő 

megszüntetést.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Szigeti Strand 5., 6., 7. számú büfére vonatkozó 

bérleti szerződés megszüntetésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

34/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Szigeti strand 5., 

6., 7. számú helyiség jelenlegi bérlőjével kötött szerződés 2017. március 31-i hatállyal 

közös megegyezéssel történő megszüntetésével.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megszüntetésére. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2017. március 31.  

 

 

Kondor Géza polgármester: Ugyanezekre a büfékre ajánlat érkezett, ugyanazzal a 

feltételekkel. A kauciót azonnal kérik, május végéig kérik az első 50%-os, június végéig pedig 

a második 50%-ot.  

Kéri a bizottságokat, hogy fejtsék ki álláspontjukat.  

 

Bizottsági vélemények:  

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A bizottság 4 igennel hozzájárul a bérleti 

szerződés megkötéséhez.  

 

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: A bizottság 2 igennel javasolja a bérleti szerződés 

megkötését.   

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdése, észrevétele valakinek ezzel kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Szigeti Strand 5., 6., 7. számú büfére vonatkozó 

bérleti szerződés megkötésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

35/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigeti strand 5., 6., 7.. 

számú helyiség bérlőjéül Szilasi László egyéni vállalkozót (8300 Tapolca, Kazinczy tér 

5/C.) jelöli ki 2017. április 1. - 2019. október 30. időtartamra az alábbi feltételekkel: 

1. Bérleti díj összege üzletenként: 357.405 Ft + áfa/év + éves infláció. Fizetési 

feltételek: 2017. évben bérleti díj 50%-a 2017. július 15-ig, 50%-a 2017. augusztus 

31-ig. 2018.-2019. évben egy összegben július 31-ig. 

2. Kaució összege üzletenként: 357.405 Ft, melyet a szerződés aláírásával egyidejűleg 

kell a bérlőnek megfizetnie. 
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Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések megkötésére.  

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2017. március 31.  

 

 

12. Fülöp-kert térburkolására érkezett árajánlatok elbírálása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Annyit ismertetne ezzel a projekttel kapcsolatban, elképzelésük 

szerint erre a nyárra a szabadtéri színpadnak a fedését, és a pincéjét, a kivitelezést szerették 

volna megvalósítani. Az építési engedélyt nem sikerült megkapni, tekintettel arra, hogy a helyi 

építési szabályzati módosítást igényel. A galéria épületén keresztül megy egy szabályozási 

vonal, amely alapján úgy látta az építési hatóság, hogy ez alapján nem rendezettnek tekintendő 

a terület, ezt módosítaniuk, korrigálniuk kell. Ezt tudomásul kell venniük, és amint a HÉSZ 

módosítás lezárul, azonnal saját ingatlanokat érintően újra kell indítani a módosítást. A 

burkolást a nézőtér részen meg kellene valósítani, mivel a nyilvános wc építéséhez úgy álltak 

hozzá, hogy egyszerre fog megvalósulni a színpad építésével, és most felvonulási terület.  

A nézőtér az ősszel elkezdendő színpad építéssel már semmiképpen nem függ össze az a terület. 

Ezt a szakemberek megvizsgálták, plusz költséget nem fog okozni. Ennyivel előre kellene 

dolgozniuk. Ennek a térkövezésére, közműcsöveknek az aláhelyezésével kapcsolatban kértek 

árajánlatokat. Ezeknek az árajánlatoknak az ismertetésére megkéri Müller Mártont.  

 

Müller Márton főtanácsos: 3 db árajánlat érkezett. Az első N-N BAU INVEST Kft.-től, 

Tapolcáról, itt a nettó ajánlati összeg: 9.404.339 Ft. A második árajánlatot a Csécs és Társa Bt. 

tette Révfülöpről, a nettó ajánlati összeg: 8.799.500 Ft. A harmadikat pedig a Folyondár 2008 

Kft. Felsőörsről, a nettó ajánlati összeg: 8.497.300 Ft. Ezek közül a Folyondár Kft.-nek a 

legkedvezőbb az ajánlata.  

 

Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta. Gazdasági bizottság véleményét 

kéri először.  

 

Bizottsági vélemények: 

Sümegi Gábor bizottsági elnök, képviselő: A gazdasági bizottság az előterjesztett árajánlatok 

alapján, a szempontok szerint a 3. számú ajánlattevő, a Folyondár Kft. ajánlatát javasolja 

elfogadásra.  

Eitner József bizottsági elnök, képviselő: A bizottság is a legolcsóbb ajánlatot, 2 igennel, 

egyhangúlag javasolja elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban? Észrevétel?  

 

Miklós Tamás képviselő: Más alkalommal is elmondta már, nem kellene annyira rohanni a 

beruházásokkal, amikor külön-külön, részenként hirtelen belevágunk, és árajánlatokat kérve 

elvégeztetjük. Most készül wc, 17 mFt-ból. Külön terveztetés alatt van a galéria, a múzeum, 

illetve az Art Galéria részterülete. Úgy vágtak neki tavaly, hogy az elsődleges elkészítési, a 

legfontosabb elkészítendő rész az a szabadtéri színpad. Épp az nem valósul meg. Ha jól 

emlékszik, akkor is elmondta, hogy egybe próbálják meg az egészet nézni, terveztetni, 

kiviteleztetni. Semmi nem hajtja őket. Ezt azért veti most fel, mert nincs ellene igazából 

ezeknek, egyértelműen meg kell csináltatni. Megcsináltatják a nézőteret. Utána neki állnak, ha 

minden jól megy, de lehet, hogy módosítani kell, ezt most hallotta, friss információ neki, hogy 
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az építési engedéllyel kapcsolatos probléma lépett fel. Valószínű, módosítani kell valamit. A 

főépület tervezése még hátra van. Ott is felmerültek különféle szempontok, hogyan kellene, 

másként kellene, vagy bővíteni kellene. Úgy gondolja, hogy sokkal hatásosabb és előbbre vivő 

lenne az, ha egyben kezelnék ennek a területnek a felújítását. Hogyha erre megfelelő időt 

hagynának rá, és akár ősszel belevágva a jövő tavaszra készülne el. Szinte az egész egyben 

megújult volna, most miért kell külön. Számára érdekes, hogy miért kell hirtelen nekiállni, csak 

egy nézőteret megcsinálni, de ugyanakkor ugyanúgy marad minden.  

A javaslata, a véleménye az, hogy ha már ilyen sok pénzt, amennyit terveztek a költségvetésbe, 

elég nagy összeget terveztek ennek a Fülöp-kertnek a felújítására, ne részletenként, egyenként 

szavazzanak a felújítási részekről, hanem az egésznek a végleges elkészülte után kérjenek 

árajánlatot, és az elkészítését valósítsák meg, és van idő tényleg ahhoz, hogy végiggondolják 

akár az épület, az új kultúrháznak a részét. Ő a tervvázlaton azt látja, ami bemutatásra került, 

alig lesz nagyobb, mint a meglévő épület.  Még körbe kellene járni, tényleg kultúrháza legyen 

a településnek, főleg, ha egy olyan, ahogy elhangzott 100 milliós nagyságrenddel fognak 

beletenni önerőből, úgy, hogy azt mondja, ne aprózzák el, gondolják végig. Kibírnak még egy 

nyarat, mármint a kövezés nélkül. Azt látni a kövezésen, hogy ázik, az elkészült részen is 

vannak problémák, hogy vízelvezetéssel kapcsolatos gondok vannak, felázások. Biztos 

mindenki látta. Készített néhány felvételt róla, mikor ott ázik minden, utána pedig fagy szét. 

Jobban átgondolva hatásosan, és praktikusabban meg tudják csinálni, ha több időt szánnak a 

döntésre, illetve az előkészítésre, és most van idejük.   

 

Kondor Géza polgármester: Képviselő úr! Ő bízik benne, hogy igaza van.  

Nem tudja azt megerősíteni, hogy van idejük. Az idő minden egyes perc elveszik, ha valamit 

meg tudnak valósítani, és nem valósítják meg. Atomokból állnak a molekulák, molekulából  

még nagyobb egységek. Itt pedig a szabadtéri színpadnál, amit meg tudnak valósítani. Az, hogy 

nem tudták megvalósítani, és az építési engedélyt nem tudták megkapni, annak éppen az az 

átgondolt dolog, amit nem gondolnak át valamit, vagy olyanba vágnak bele, amit nem biztos, 

hogy meg tudnak valósítani, annak lehet, hogy sok évvel később jön a gyümölcse. Azért nem 

kapták meg az építési engedélyt, meg fogják kapni ugyanebben a formában, ahogy benyújtották 

a tervet, ugyanis amikor még az előző képviselő-testületek idejében a galériának a 

megszüntetéséről döntött a nyilván az akkor regnáló képviselő-testület, de az se biztos, hogy 

testületi döntésen alapult, ott a rendezési terven az sajnos elbontásra került, és az épület közepén 

egy kerékpárút és sétány feliratú piros csík megy keresztül, ami szakmailag az építészek szerint 

indokolatlan is, mert ott attól még, hogy nem rajzolták volna rá, még lehetett volna kerékpárutat 

és gyalogsétányt készíteni a mostani Halász utcát megszélesítve. Azt gondolja, hogy soha nem 

visszafelé mutogatott, azt gondolja, hogy ez, hogy a nyáron a szétfagyott betonban kelljen Villa 

Filip Napokat tartaniuk, amire nagy eséllyel elmondhatja egy nagyobb támogatást fognak 

kapni. Nincs még a kezében, ne kiabálják el a dolgot. Polgárdy Imre úr hívta a Megyei 

Önkormányzattól, hogy egy komoly lehetőséget szeretne nekik felkínálni. Ezekre a Country 

fesztiválok, egyebekre tényleg nem lehetett tűsarkú cipőbe jönni. A burkolatot nem kellene 

visszabontani, most legalább a nézőtérnek lenne egy komfortos része.  

A galéria épülete nagyobb nem tud lenni, mert a hátsó oldalon egy lépcsőház, és egy minimális 

gazdasági zugokkal kapcsolatos dolgokat tudnak odarakni. Annak van egy alja, egy felső tere, 

az alapterület adja magát, mekkorák tudnak lenni. Az emeletnél a belső magasságnál kérték, 

hogy minél nagyobb legyen a hasznos terület, ezt fogják akkor megvitatni, amikor előttük van. 

Ez nem 100 mFt-os, hanem több 100 mFt-os nagyságrendű vállalkozás, és jelenleg, amit ma 

nem akartak tárgyalni, bizottsági szinten beszéltek erről, és az azt megelőző konzultáción is, 

hogy jelenleg olyan TOP-os pályázatok vannak küszöb előtt, amiknél nem is feltétel, hogy 

ezekkel az építési engedélyekkel rendelkezzenek, illetve hogy ha a HÉSZ még nincs készen, 

akkor is bizonyos mérföldkőhöz kötött elszámolási rendszerek vannak. Tehát, ha abban meg 
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tudnak egyezni a tervezővel, és egymással, hogy mit akarnak, ott lehet pályázni több száz 

milliós tételre is. Ezeknél még van idejük. Nem akarták úgy ütemezni, hogy a jelenleg nagyon 

határidős narancssárga riasztású dolgokkal megússzanak. Ott könnyen lehetséges az, hogy nem 

kultúrháznak tervezik a kultúrházat, hanem látogatóközpontnak, vagy egyéb fedőnevekkel, 

ugyanis le van írva az is, hogy mire nem adnak, pont fel van sorolva a kultúrház.  

Úgy gondolja, egy látogatóközpontban is lehet tartani kulturális eseményeket. Nem azt mondja, 

hogy a pályázatot ki kell játszani, de maga az egész projekt megnevezése, és levezénylése az  

egy előkészítés alatt álló dolog. Abban maradtak, és a koncepciójuk eddig is arról szólt, hogy 

amit viszont önerőből győznek, azokat megpróbálják megvalósítani, akkor is, ha nincsen azzal 

kapcsolatban pályázat.  A szabadtéri színpadot jelenlegi formájában ebbe a kategóriába látja, a 

költségvetésbe 70 mFt-ot terveztek ennek megépítésére. Építési engedély hiányában nem tudják 

megépíteni. A térkövezés a szép, csillagos wc-hez tartozik. A bútorzata, hogy milyen fix 

nézőtéri ülések raknak rá, amikor már épül, és látják, hogy nézne ki jól, amit akkor is használni 

tudják, ha a féltetőt megépítették, azt meg kell valósítani.  

Ez a terv, amit a színpadra elkészítettek, az megállja a helyét. A telekhatár-rendezésnél ez a 

probléma nem merült fel. Most nem tudja milyen sugallatra, egy baleset is szerepet játszott az 

építéshatóságnál, mert a bejárásnál azt mondták, hogy rendben van, amikor már az engedélyre 

számítottak, akkor jött ez, és be kellett látniuk, hogy semmi értelme a fellebbezésnek, mert az 

még pár hétig elhúzódhat, és nyáron úgysem tudnának belevágni, mert annak nyárra el kell 

készülnie. Ez azt a projektet nem üti. Hátulról fogják építeni mind a kultúrházat, mind a 

színpadot, hogy ha ezt elbontják, ezt szakemberekkel megvizsgáltatták. Úgy, hogy ő nem 

nagyon szeretné ezt elhalasztani, az mellett, hogy azt is el tudja fogadni, hogy akkor egybe 

csináljanak valamit. Azt nem tudja elfogadni, hogy amíg, ha valamit meg tudnák csinálni, akkor 

semmit ne csináljanak. A színpaddal kapcsolatban sajnálja, hogy nem tudják megkezdeni az 

építkezést. Bár megjegyzi, volt ilyen a praxisában, amikor kétszer bejelentette, hogy a révfülöpi 

éjféli misére járdán tudnak menni, és harmadik éjféli misére mentek a járdán. Most már 

elmondhatják, hogy a temetőig tudnak menni 2 hét múlva. Az előző ülésen elfogadták azt a 

döntést, és már a héten megtörtént a munkaterület átadás is, hogy befejezik ezt a projektet. Kéri 

a képviselőket, egyetért 80%-ban, amit a képviselő úr elmondott, ami nem kevés, de ebben azt 

gondolja, hogy a két dolog nem üti egymást, nem befolyásolja. A sok kis darabból egyszer csak 

összeáll az egész azon a kis Halász utcai téren.   

El tudja fogadni azt a megoldást is, akkor marad más célra 15 mFt-juk, viszont akkor nem lesz 

szabadtéri színpadnak a fedett nézőtere.  

 

Miklós Tamás képviselő: Megerősítette őt, 80%-ban elfogadja, amit mondott, akkor támogatja 

a javaslatát, úgy gondolja. Amit elmondott igazából, az gondolkodtatta el. Rengeteg pályázat 

kerül kiírásra, akkor miért önerőből építik, most itt elkapkodva egyből. Képviselői indítványt 

tenne konkrétan arra vonatkozóan, hogy a szabadtéri színpaddal együtt készüljön el a nézőtér 

kivitelezése is, egybe kezeljék a nézőteret és a magának a színpadnak a kivitelezését. Ez a 

képviselői indítványa. Kéri, hogy erről szavazzanak. 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Török Péter alpolgármester: Bocsánatot kér, nem akar a vitába beszállni. Annyit szeretne 

csak mondani, Tamást megnyugtatva, igazából nem látja, hogy el lenne kapkodva annyiból, 

hogy ez egy komplett terv volt. Ezt még együtt szülték meg valahogy. A wc, a szabadtéri 

színpad, és most látogatóközpont nevű dolog. Ez egy komplex tervdokumentáció volt a 

kezdetektől fogva, mely ennek a területnek a rehabilitációját jelentette. A wc most realizálódott. 

A kultúrháznak nevezett beruházás, amely egy csomó multifunkcionális helyiséggel rendelkező 

épületrészt foglalna most egymásba, annak a tervezése folyik, abban az ütemben, ahogy ez 
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elindult. A szabadtéri színpad kész volt, az, hogy az nem így történt, az ugye egy fiaskó, de az 

nem azt jelenti, hogy az a terv, ami a nézőteret érinti, az kiszakadna ebből a környezetéből, és 

egy önálló életet kezdene, nyilvánvalóan szerves része ugyanúgy. Ugyanúgy készül ez a 

beruházás is. Az, hogy a jogi, illetve a tervdokumentációs időszakában probléma merült fel, 

valóban egy régebbi, nem látott hibát dobott ki, és az egyik részén megakadályozza. Nem azt 

jelenti, hogy szétforgácsolt erők dolgoznának, hanem azt, hogy valamilyen módon, amit a 

polgármester úr megfogalmazott, valamit kellene tenni, hiszen elhatározták, és testületi döntés 

van arról, hogy milyen úton haladnak ebben a kérdésben. Ezt nem tudja külön venni a maga 

részéről, bármennyire is érti, amit mond. Nyilvánvaló az egy aspektus, ami azt szeretné, hogy 

az egész dolog egyben készüljön el, és egyben történjen valami, és egy kicsit foghíjasnak tűnik 

az egész, de arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy testületi döntés alapján ez az egész 

komplexum megújítása, ez elhatározásuk volt, és ebben van egy olyan részfeladat, amit tudnak 

csinálni, és van egy olyan, amit most sajnos nem tudnak, de nem szeretnék, a maga részéről ezt 

képviseli, mint egy szavazó ebben a kérdésben, legalább az a rész rendben van. Azt szokták 

mondani a régi öregek, hogy a vantól nem kell félni. Ez egy olyan dolog lesz, ami már van, és 

akkor azt tudják használni. A színpad részét meg nagyon szeretnék az ősztől a jövő szezonra, 

egy szezon csúszással, megvalósítani, aminek van egy folyamatossága. Az ő szemében, mint 

megrendelő, ha szabad ilyent mondani, kivitelezést váró akár képviselő, akár révfülöpi polgár, 

úgy látja, hogy kész lesz egy valamiben, várja, hogy a következő része is meglegyen valamikor, 

nem elmarad, csak egy praktikus dolog miatt sajnos nem egy időben készül. Ez a beruházást 

nem szakítaná szét ebben az összefüggésében, és ehhez csatlakozna nyilván az a rész, ami a 

polgármester úr által látogatóközpontnak nevezett épület felújítást is jelenti majd, és ez a terület 

kész lesz, és szerinte nagy minőségi előrelépést fog jelenteni. Úgy, hogy csak megnyugtatni 

szerette volna, nem ellenkezni, érti, hogy mit mond, de úgy gondolja, túl azon az indítvány 

általa megfogalmazott gondolaton, a testületnek azért van egy elkötelezettsége, amit 

határozatban is, a jegyző asszony ezt meg tudja erősíteni, ez egy meghozott, hogy ezt a 

beruházást végigviszi ilyen módon, a pénzügyi tervnek is része széles összefüggést tekintve.  

 

Kondor Géza polgármester: Egyéb javaslat, módosító javaslata van-e a képviselő uraknak? 

 

Slemmer József János képviselő: Annyit szeretne csak mondani, csatlakozva alpolgármester 

úrhoz, hogy Révfülöpön annak idején sok-sok nagyszabású globális komplex terv készült, ami 

a komplexitásából kifolyólag soha nem valósult meg, és ahogy a ház is téglából épül, szerinte 

a nézőtér is egy része ennek az egész komplexumnak, ami ott készül, és ha van egy téglájuk, 

akkor tegyék oda, mert aki nem tesz semmit, az nem halad, aki valamit tesz, az halad. 

Elhatároztak valamit, hogy milyen irányban haladnak, akkor lépjenek. 

 

Kondor Géza polgármester: Miklós Tamás képviselő javaslatát, mely szerint ne most építsék 

meg, hanem az egész színpad beruházással egyben a nézőtér burkolását. 

 

Miklós Tamás képviselő: Pontosítana. Nem ellene van ennek a beruházásnak. Nagyon fontos 

eleme, és talán két évtizede viszik a szabadtéri színpad építését, mármint a felmerülésétől 

kezdve a megvalósításig, úgy, hogy ebben végig támogatta. Teljesen egyetért alpolgármester 

úr, ahogy mondta, a képviselő-testület döntött róla, hogy megcsinálják. Arról döntött, hogy 

szabadtéri színpadot a nézőtérrel együtt. Egyszerre. A tervezéskor dől el minden gyakorlatilag. 

Van egy gikszer, ha csúszik, akkor együtt csússzon. Együtt valósítsák meg. Erre vonatkozik az 

ő javaslata, főleg annak vonatkozásában, ahogy a polgármester úr elmondta, jó pár pályázat is 

van, reményük is arra, hogy pályázati támogatást ennek a térségnek a fejlesztéséhez 

megszerezzenek. Itt is a leírt, kiküldött anyagban is itt van a turisztikai pályázat, amiről nagyon 

sokat lehet olvasni, 300 mrd Ft különféle módon. Nem azt mondja, hogy erre fognak kapni, de 
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hogy ha egy kicsit együtt kezelik tovább, várnak akár őszig, vagy jövő tavaszra készítik el, 

fennállhat az az esély is, hogy esetleg pályázati támogatással ki tudják váltani az önrészt, hiszen 

40 mFt-ból, saját pénzből köveztek, 17 mFt-ból saját pénzből, mindent a saját pénzből 

csinálnak, teljesen igazat adva Slemmer József képviselőnek, hogy apró kövekből építkeznek, 

de azt látja, hogy eléggé széleskörűen látja, a Balaton-parti települések többsége az állam 

pénzén, pályázati támogatásokkal építi ugyanezeket a köveket, amelyeket ők sokkal 

visszafogottabban, szerény anyagi körülményeik között, amennyit telik rá, abból csinálják.  

Javaslata konkrétan arra vonatkozott, és ebben kérne szavazást, legalábbis indítványt tenne rá, 

hogy a szabadtéri színpaddal együtt készüljön el a nézőtér beruházása, és együtt valósítsák meg 

a kivitelezést is, erre vonatkozik az indítványa. Kéri a támogatásukat.  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, amit Miklós Tamás 

képviselő úr felvetett, aki támogatja kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

36/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja Miklós 

Tamás képviselő indítványát, mely arra vonatkozott, hogy a Fülöp-kertben a nézőtér 

burkolása a szabadtéri színpad megépítésével egy időben történjen. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Az árajánlatot bocsátaná szavazásra, aki a bizottságok által 

javasolt, legolcsóbb árajánlatot fogadja el, kéri, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

37/2017. (III.20.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Révfülöp Fülöp-kert 

térburkolására beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb árajánlatot adó 

Folyondár 2008. Kft (Felsőörs, Fenyves u. 4.) ajánlatát fogadja el bruttó 10.791.571 

Ft összegben. 

Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. 

 

 

Kondor Géza polgármester: A napirendek végére értek. Kérdezi a képviselő urakat, hogy 

van-e valakinek bejelenteni valója esetleg a lakosság felé. Amennyiben nincs, megköszöni a 

részvételt, a nézőknek a türelmet. Az ülést 17,22 órakor bezárja. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Dr. Szabó Tímea 

polgármester        jegyző 


