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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 16-án 

(pénteken) 17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról. 

Az ülés helye: Általános Iskola 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Eitner József  képviselő 

  Miklós Tamás  képviselő 

  Simon László  képviselő 

  Slemmer József János képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő (6 fő) 

 

Török Péter alpolgármester bejelentette távolmaradását. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Papp Zoltán Tamás bizottsági tag. 

 

A lakosság részéről kb. 20-25 fő van jelen. 

 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson a megjelent 

képviselő urakat, aljegyző asszonyt, nyaralótulajdonosokat, helyi lakosokat. Tájékoztatja a 

megjelenteket, hogy Dr. Szabó Tímea jegyző tartós távolléte alatt Tóthné Titz Éva aljegyző 

fogja ellátni a jegyzői feladatokat július 1-jétől.  

A közmeghallgatás testületi ülésnek minősül.  

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. Településképi arculati kézikönyv létrehozásáról, településképi önkormányzati 

rendelet megalkotásáról tájékoztató 

Előadó: Papp Zoltán Tamás főépítész 

 

2. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. 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. 

 

 



2 
 

 

 

N a p i r e n d 

 
 

1. Településképi arculati kézikönyv létrehozásáról, településképi önkormányzati 

rendelet megalkotásáról tájékoztató 

Előadó: Papp Zoltán Tamás főépítész 

 

2. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Közérdekű kérdések, javaslatok 
 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Településképi arculati kézikönyv létrehozásáról, településképi önkormányzati 

rendelet megalkotásáról tájékoztató 

Előadó: Papp Zoltán Tamás főépítész 

 

Kondor Géza polgármester: A településképi arculati kézikönyv létrehozását, településképi 

önkormányzati rendelet megalkotását jogszabály írja elő. Felkéri Papp Zoltán Tamás főépítészt, 

hogy tartsa meg tájékoztatóját ez ügyben.  

 

Papp Zoltán Tamás főépítész: Tisztelettel köszönt mindenkit. Ahogy polgármester úr mondta, 

ez egy kötelező feladat, amit az Országgyűlés és a Kormány ruházott az önkormányzatokra, a 

településekre. Amit mégis különlegesnek, és speciálisnak érez, ami miatt ez a kötelező feladat 

lehet kellemes is, széleskörű partnerségi kapcsolatokkal kell ezt a rendeletet, illetve a rendeletet 

megalapozó kézikönyvet elkészíteni. Az első partnerséget tájékoztató megbeszélésen vannak 

itt. A legjobb alkalom a közmeghallgatás, hogy mindenkihez eljusson, ha nem itt, akkor a 

televízión keresztül.  

Ez a feladat nagyon szoros határidővel készül, október 1-jéig ennek hatályba kell lépnie, ami 

azt jelenti, hogy a szeptemberi testületi ülésen kell elfogadni egy normatív határozattal a 

kézikönyvet, ami megalapozza a rendeletet, és a rendeletet pedig rendeletek módjára. Ez azt 

fogja jelenteni, hogy az eddig ismert Helyi Építési Szabályzat és a települési arculati rendelet, 

ezek ketten fogják alkotni azt a keretet, amiben a környezetük alakítását, az építést lehet 

folytatni. Ennek a gazdája az önkormányzat, az építéssel kapcsolatos témákban az építési 

hatóság továbbra is, a települési arculati történetben pedig a polgármester és a főépítész.  

Úgy indult ez az ügy, hogy elfogadta a Parlament a nemzeti építészeti stratégiát. A nemzeti 

építészeti stratégia egy nagyon alapvető pontja az, a települések arculatát meg kell őrizni, 

lehetőség szerint javítani kell. Ezt olyan módon képzelték el, hogy a helyi közösségek ismerjék 

meg az ügyeiket, és ezeket próbálják meg érvényesíteni a környezetükben. Nagyon fontos 

dolog, korábban féltették azt, hogy az önkormányzatok alkotmányos joga, hogy települési 

arculattal foglalkozzanak, és abban döntő szerepük legyen, az elveszhetne. Ez most már nem 

így van. Azt a szerencsétlen példát is mondták, hogy egy kis településen a fő téren egy 33 m 

magas toronyban masszázsszalon épült. Az önkormányzat úgy értesült róla, hogy az építési 

hatóság az engedély egy példányát megküldte az önkormányzatnak. Most nem így van.  
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Ezzel a település arculati törvénnyel az első helyen az önkormányzat dönti el, hogy ezzel nem 

akar foglalkozni, ez nem oda illik, akkor már nincs építési ügy. Ilyen szempontból izgalmas, és 

pozitív dolog.  

Egy pár alapvető dolgot elmondana, csak azokat, amelyek szükségesek, csak azokat mondaná 

el. A települési rendelet azt jelenti, hogy egy helyen lesznek az arculati karakteri dolgok. 

Ilyenekre gondol, hogy épületek, kerítések, kertek, reklámok, egyebek. A másik ilyen dolog az 

arculati kézikönyv, ami megalapozza ezt a rendeletet. Az arculati kézikönyv elmondja, ez az 

örökségükről mit kell tudni, minden településnek a saját magáéról, bemutatja a települést, és 

előírja az építészeti egyedi, területi előírásokat, amelyek szükségesek. Ugyanakkor ezt végül 

rendelettel tudja számon kérni.  

A legfontosabbak közül azt mondaná, hogy ez a települési kézikönyv, Minta települési 

kézikönyv (projektorral kivetítve), ilyen település nem létezik Magyarországon, 

Magyarszéphely, de ezen lehet bemutatni, hogyan lehet továbblépni. A mintarendeletben a 

polgármester beköszöntője van  első helyen. Második helyen áll a település ismertetése, miről 

szól Révfülöp, mik a dolgai, benne a Balaton-átúszás is. Az örökség történetében meg kell egy 

pillanatra állnia. Mindenféle olyan partnerségi, lakossági, közösségi javaslatot tisztelettel 

várnak, amelyet úgy gondolnak, hogy benne kell lennie ebben a kézikönyvben.  

A másik ilyen felelőse ennek a pontnak talán az Értéktár Bizottság, ami megalakult Révfülöpön, 

és oda is lehet ezeket a javaslatokat tenni, fenn vannak a honlapon is.  

A következő fejezet maga a településképi előírásoknak a sora, amely egyedi építészeti, területi 

előírásokat mond. Ezután az a fejezet következik, ahol jó példák szerepelnek. Elsősorban a jó 

példákat kéri a könyv, rossz példa ne legyen. Jó példák között a szép házak, kertek, zöld 

területek szerepelhetnek. Szerepelnek azok a bizonyos reklámhordozók, amelyek ilyen 

turisztikai településen, mint Révfülöp, fontosak lehetnek. Szerepelhet benne sok minden 

építészeti javaslat mellett oldalkertes építés, milyen tetőket alkalmaznak, milyen színű legyen 

stb, beépítési javaslatot is tud tenni a települési kézikönyv, ez nem kötelező elem.  

Az arculati kézikönyv, ha összeáll, ez mindenki számára ismert lehet, és lapozgathatja. Ez az 

ötlet onnan származott, hogy Írországban nagyon jó példára akadtak az építészek, ahol nem a 

Mexikó Journalból, hanem a helyi adottságokból származó ajánlatokat mondják el. Ez a kis 

arculati kézikönyv ezt tudja mondani, ha Révfülöpön akar valaki letelepedni, akkor el tudják 

mondani a vezetők, a főépítész, ha itt letelepszik, akkor ilyen és ilyen ügyekre számíthat, 

ilyeneket kellene betartani. A beillesztés, és a társadalmi, építészeti beilleszkedésnek egy 

izgalmas eleme.  

Ami az elfogadása, és a végig vitele dolgát illeti az a következő képen látszik. Az első feladata 

az önkormányzatnak, hogy egy partnerségi rendeletet hozzon, azért rendeletet, mert a határozat 

az csak rá vonatkozik, a partnerségi pedig az egész társaságra, az egész közösségre, amelyik itt 

él. A következő elem, hogy kötelező szakemberrel készíteni, egy főépítészt kell megbízni ezzel 

a feladattal. Egy partnerségi tájékoztatásra lehet számítani. Ez fel fog futni ez a munka egészen 

augusztus végéig, utána már csak az elfogadási folyamatok zajlanak le szeptemberben.  A 

következő lépés, a szakhatóságtól kell bekérni véleményeket. A tervezői gárda, aki a rendezési 

terv módosítását is csinálta, elkészíti a település arculati kézikönyvet, közben elkészíti a 

mintarendelet alapján a saját, révfülöpi rendeletet. Ez aztán egyeztetésre kerül megint a 

lakosság, a közösség elé, és a szakhatóságokhoz is megküldik. Az érdekesség, ami nem 

ugyanaz, mint az építési szabályzatnál, hogy ha a település úgy látja, hogy a szakhatóság 

véleménye nem egyezik az ő véleményével, nem ilyen települést akar, akkor úgy is 

elfogadhatja, annak ellenére, hogy mit mondott a szakhatóság. A jogalkotó azt mondja, hogy 

az arculati kézikönyv csak Révfülöpé. Révfülöp mondja meg, hogy szeretne élni, nyilván 

értelmes, normatív kérdésekkel.   

Ha ez megvan, az elfogadásra kerül sor. Határozattal fogadják el az arculati kézikönyvet. 

Rendelettel a települési arculati rendeletet fogadják el.  
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Ezek a kérdések, amelyeket most nem lehet látni (kivetítővásznon). Mondja őket. Azt akarják 

mondani, hogy induljon be ez a gondolkodás, a közös párbeszéd az arculati kézikönyvről, 

melyek a legszebb utcák, házak, kertek, amelyeket a település lakói, az itt élők úgy látnak, hogy 

ez a legszebb. Van-e olyan terület, ahol védeni kellene a helyi értékeket különlegesen, tehát a 

településen egy olyan mag, amit érdemes védeni, az arculati harmóniáját megőrizni.  

Milyen eltérő dolgok vannak, amelyet nem szeretne a település. Milyen anyaghasználatot, 

milyen színt, milyen épületeket szeretne, a jó példák felsorolásával. Melyek azok a kirívó, 

harmóniát zavaró témák, amelyeket nem szeretne Révfülöp. Elképzelhető, hogy ilyeneket 

összegyűjtenek, és azt mondják, hogy ezt ne. Ez nem kerül a kézikönyvbe, viszont egy tiltás is 

lesz, hogy ilyent nem.  

Ennyi lenne a munka az arculati kézikönyvvel, elkezdődött a munka, és természetesen 

megkeresik a lakosságot.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni Papp Zoltánnak az előadását. Ezzel a napirendi 

ponttal van-e valakinek kérdése a jelenlévők közül? Ha van, kéri, hogy most tegyék fel.  

 

Lakossági résztvevő:  

Virányiné Horváth Anna: Ők csak annyit szeretnének kérni, hogy olvasható legyen, amit 

kivetíttetek, nem lehet elolvasni, annyira homályos.  

 

Kondor Géza polgármester: Megígéri, hogy aki az e-mail címét megadja, annak elküldi 

elektronikusan az előadás anyagát. Papp Zoltán nagyjából szó szerint ezt mondta el.  

Felolvassa a kérdéseket: Hol találhatók a település legszebb utcái, terei, házai és kertjei? 

Melyek azok az emlékek, épületek, amelyek legfontosabbak a település számára, melyre a 

helyiek büszkék? Van-e olyan településrész, melyet helyi védelemmel szeretnének ellátni? 

Van-e olyan építészeti megjelenés, szín, anyaghasználat, tetőforma stb. amelyet nem szívesen 

látnának a település utcáin?  

 

Lakossági résztvevő:  

Lohwasser Magdolna: Az lenne a kérdése, hogyan lehetne a lakosságot bevonni? Úgy érzi, 

hogy a lakosság egyáltalán nem vesz részt az önkormányzat munkájában. Milyen módszerrel 

próbálná az embereket ide csalni, hogy részt vegyenek, mert az ő érdekük. A révfülöpiek 

érdeke, hogy Révfülöp szépüljön.  

 

Papp Zoltán Tamás főépítész: Amikor készültek a közmeghallgatásra, beszéltek arról, hogy 

a látszólagos közöny, nem valós. Amikor az új önkormányzat elfoglalta helyét, az első 

legfontosabb feladata a polgármesteri programhoz igazodva, a fejlesztési koncepció kérdésében 

egy nagyon komoly kérdőíves felmérést csinált a tervezőtársaság. Ami megdöbbentő volt, 240 

kérdőív érkezett vissza. Ez döbbenetes részvétel, országos rekord. Nagyon örültek annak, hogy 

mennyire érdekli az embereket ez a világ. Nagyon jó ötleteket adtak. Teljes konszenzussal 

készült el az önkormányzat fejlesztési koncepciója.  

Az is elképzelhető, hogy a tervezőkkel megbeszélik, és azokkal a kérdésekkel, amit a 

polgármester úr is felolvasott, megkeresik a lakosságot.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Átadja a szót a lakosságnak.  

 

Lakossági résztvevő:  

Pálházi Miklósné: Nem tudja, hogy idetartozik-e ez a téma. Két dolog lenne. Ha megérkezik 

valaki Révfülöpre, és leszáll akár az autóbuszról, akár a vonatról, siralmas útvonalon halad. Az 

Evangélikus Központtól visszafelé néző öreg épületeknek a küllemén valamilyen úton, módon 



5 
 

kellene változtatni. Régi típusú kis házacskák, de valamilyen módon hozzá kellene járulni, akár 

a tulajdonosnak, az önkormányzatnak, hogy valamilyen emberi formája legyen az épületeknek, 

teljesen lerontja az összképet.  

Az Ecséri templomromnál siralmas állapotok vannak. Ez nem létezik, hogy nem fér bele 

Révfülöpnek a munkájába, a megőrzendő értékek, és a fenntartó értékek csoportjába. Nagyon-

nagyon fontosnak találja. Nincs lekaszálva a fű, az enyészeté az a csoda, amit meg kell őrizni, 

oda mindenképpen erőket kell összpontosítani.  

Harmadik dolog, ami szintén a külcsínhez tartozik, és szintén a település képéhez. Nagyon 

örültek a járdának, nagyon örültek a járdán kihelyezett virágtartóknak. Egy dolog mindig 

elmarad évek óta, hogy a nyomorult kis növényeket, amelyeket szépen elpalántáztak, azokat 

ápolják is. Tudja, hogy pontosan nem ide tartozik, ehhez a témához, de úgy érzi, régi 

révfülöpiként, nagyon szeretné szebbnek látni a községet.  

 

Papp Zoltán Tamás főépítész: Megköszöni a hozzászólást a maga részéről is. Átprezentálja a 

második napirendi ponthoz, ami a polgármester úr beszámolójához tartozik többek között, mert 

ő látja a költségvetéssel kapcsolatos ügyeket.  

A fő sugárutak, azok az utak a település érrendszere, ez a kirakat is.  

Most szívesen érkeznek a Halász utcába, a kikötő környéke nagyon megújult. A hajóról érkezők 

ezt látják.  

Egyetért a hozzászólóval, nyilván ezt meg kell oldani ezt a problémát. Megköszöni az 

észrevételét.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni a választ is, és a kérdést is. Ő csak egy mondatot 

mondana a romtemplommal kapcsolatban. Szíve fájdalma, hogy annak az útnak a túloldala már 

Kővágóörshöz tartozik. Aljegyző asszony Kővágóörsnek is aljegyzője, továbbítani fogja az 

észrevételét a kővágóörsieknek.  

 

Lakossági résztvevő:  

Pálházi Miklósné: A bába között elvész a gyerek. Kővágóörsről kapják az adós papírokat.  

 

Kondor Géza polgármester: Ne tévessze meg őket, hogy kővágóörsi bélyegző van rajta, az 

még ugyanúgy a révfülöpi önkormányzat számlájára folyik be. Semmi nem köti össze őket 

Kővágóörssel, csak annyi, úgy kell felfogni ezt a közös hivatalt, mint ha lenne egy könyvelő 

irodájuk, amit ők fizetnek, és Kővágóörsön székel.  Semmi közük egymáshoz anyagilag. Az, 

hogy a révfülöpi irodában kiállított levelek kővágóörsi bélyegzővel küldik ki, ezt törvény írja 

elő.  

 

Lakossági résztvevő:  

Pálházi Miklósné: Ez a dolog Kővágóörsre épp úgy érvényes, mint Révfülöpre. 

Kutyakötelessége Kővágóörsnek ugyanilyen módon ezzel a témával foglalkozni, és ezt a 

csodaszép valamit, amit szeretnének az utódoknak is megőrizni, azzal foglalkozzanak. 

 

Kondor Géza polgármester: Úgy érzi, hogy mindenkinek a szívéből beszélt ezzel a témával 

kapcsolatban, és az egyéb észrevételeit, amelyek Révfülöppel kapcsolatosak majd a következő 

napirendnél kérné.  

 

Lakossági résztvevő:  

Csikós András: Az arculattervvel kapcsolatban az lenne a javaslata, Révfülöpről készült egy 

könyv a 80-as években, benne van a Hullám, különböző villáknak a része, szőlőhegy témái. Ez 

lehetne egy alap, őrizzék meg ezeket. Csak így lesz Révfülöpnek múltja, ha azt mondhatják, 
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hogy a századforduló környékén már volt itt ilyen épület, most is úgy néz ki, lehet modernizálni, 

de teljesen átépíteni, lebontani, azzal akkor eltűnik minden ilyen téren. Az lenne a javaslata, az 

eddig múlt, ami volt, azokat bele kellene szervesen építeni, és próbálni, hogy továbbra is 

Révfülöpnek legyen a jelképe.  

 

Papp Zoltán Tamás főépítész: Megköszöni a hozzászólást. A nehezen olvasható táblázat 3. 

pontjában az örökségüknél természetesen ezt felveszik. Ezek konkrét dolgok, és nagyon fontos 

egy olyan településen, ami nem volt falu, hanem szőlő- és fürdőhely volt, itt meg kell teremteni 

ezeket a kontinens elemeket, rá kell lépni. Ezt a tervező kollégák megkapták.  

Nem azt mondja, hogy rengeteg adatuk van, de ezeket nagyon meg kell becsülni. Teljesen 

egyetért a megjegyzéssel.  

 

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

Amennyiben nincs, akkor ezt a napirendet lezárná.  

A rendelkezésre álló prezentációt pedig megpróbálja közzétenni, akár a honlapon is.  

 

 

 

2. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A táblázatban látszódik, hogy 400-500 mFt szokott lenni a 

költségvetés, 2016-ban 648 mFt-os a költségvetés főösszege, ami a település méretéhez képest 

egy jelentős szám. Megjegyzi, hogy ebben a magasságban szoktak mozogni, mint az előző 

éveknél is látják.  

A tavalyi fejlesztéseknek, felhalmozási kiadásoknak a főszámai láthatók a következő 

táblázatban. Itt, ami leginkább érinti őket, a járdaszakaszoknak nettó 66 mFt-os teljesítése volt, 

a többi aprópénz, rengeteg részletből áll. Ezt már a költségvetés zárszámadásakor már 

megvitatták, a honlapon fent van.  Ezzel nem terhelné a jelenlévőket. 

A 2017. évi jelenleg folyó ügyek sokkal érdekesebbek. Ami már megtörtént: a Káli úti járda 

III. szakaszának nevezett, a Rétsarki dűlő és a temető közötti szakasz megépítése. Láthatják, 

hogy mennyibe került, konkrét szám, nem tervszám.  

Pályázatok előkészítése. Rengeteg folyamatban lévő ügyük van. Tervek, engedélyeztetési 

ügyek. 470 mFt-nál tartanak. Szabadtéri színpad kivitelezése 47,245 eFt. A színpadot az ősszel 

fogják építeni. Az engedélyek addigra remélhetőleg rendeződni fognak. Ebből már mintegy 7-

8 mFt értékben a térkövezési részt már előre megoldották. Nyáron ez már nem fog 

kellemetlenséget okozni.  

A nyilvános wc felújításnak számít, nem beruházásnak. A nyilvános wc-nek az újjáépítése 

megtörtént. Mondhatni, hogy a Balaton egyik legkorszerűbb vizesblokkjával rendelkezik a 

település.  

Útfelújításokra költenének.  

A strandfejlesztéseknél ez a 7.800 eFt, ez az az összeg, ami nem tartalmazza a pályázati 

összeget, viszont ugyanúgy igénybe fogják venni, mert a pályázat nem tért ki mindenre, a 

pályázati összegeket kiegészítették, hogy egy teljes egészhez jussanak lehetőleg.  

Itt vannak a felújítások: konyha, egyéb épületek, amelyek esedékesek lesznek.  

Gyakorlatilag, ha ezt mind végre tudnának hajtani, általában nem tudják technikai, 

adminisztrációs okok miatt, akkor ez egy 125 mFt-os összeg lenne együttesen. Általában 

mindig húzódik át egy másik költségvetési évre.  

Ezek a számok azt mutatják, hogy ezeknek a beruházásoknak az elvégzése után is, általában a 

következő év január elsején majdnem ugyanannyi pénzmaradvánnyal kezdik, mint az előzőt.  
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Most térne rá a beruházásokra. Szabadtéri színpad eredeti állapotát mutatja a kép. Most itt 

tartanak. Az őszi munkákat ezzel egy kicsit megelőlegezték.  

Strandfejlesztések. Az előbb mutatta a bruttó 10 mFt-ra tervezett összeget, amit akkor is 

terveztek, amikor még nem tudták, hogy nyernek a pályázaton. A következő itt felsorolt 

tételekre kaptak támogatást. Mindkét strand 28-28 mFt-ot támogatást kapott. A Szigeti 

Strandon az öntözőrendszer kiépítését már csak az ősszel kezdik meg, hogy a vendégeket 

nyáron ne zavarják.  

A beléptető rendszer kb. 2 hét múlva mindkét strandon elkészül. Nem biztos, hogy a funkcióját 

is be tudják vezetni a nyáron. Attól függ, hogy mennyire lesznek könnyen kezelhetők, és 

mennyire képes a személyzet arra, hogy ezt megtanulja.  

A tételeknél erre vissza fognak térni, és el fogja mondani, hogy ez miért lesz jó.  

Az úszóstégre kaptak támogatást, 2,5 mFt-ot. Játszótér építésre. A hétvégén a gyermekek már 

tudnak játszani.  

Kültéri bútorok, kerékpártartók érkeznek jövő héten kedden, két lépcsőben.  

Információs rendszer kiépítése valószínűleg őszre húzódik.  

Kültéri értékmegőrzőkre kaptak pénzt, 2 hét múlva fog megépülni. Mobiltöltő-re kaptak pénzt.  

Szelektív gyűjtőrendszer, tömörítő gép. Tegnap megérkezett a tömörítő gép.  

Öltözőkabinok korszerűsítése, festés, mázolás történt.  

Császtai Strandon szintén beléptető rendszer. Ez azért lesz egy forradalmi lépés, ugyanis 

azoknak, akik érvényes vonalkóddal, bérlettel rendelkeznek, be tudnak menni a régi pénztárnál 

is egy forgó kapun, amit most sokan kifogásolnak, hogy miért lett előbb lebontva, amin ki 

lehetett menni. Hát sajnos pont azért, mert a kerítés előbb elkészült, mint a beléptető rendszer. 

A kiskapu csak ahhoz kell, hogy este az akadálymentes módszerrel is ki lehessen menni a strand 

területéről. Gyakorlatilag egy pénztár fog üzemelni ott, személyzet nélkül, kis túlzással.  

Gyermekfoglalkoztató épület, aminek az épületrésze rendben van, a bútorok jövő héten fognak 

érkezni. Kerékpártartók, térbútorok. Vízi játékok, amelyek már bent vannak. A régi öltözőket 

felújították. Lépcsők, vízi bejárók korszerűsítésére kaptak 2 mFt-ot. Ezeknek a beszerelését 

holnap 7 órakor kezdik el. Remélhetőleg a holnapi napon el fog készülni. 3 db 2 m széles, 

rozsdamentes, 3 db hagyományos önbeálló lépcső.  

Strandonként végig menne.  

Császtai Strandon beléptető rendszer elkészülésével a jegy vásárlás, és a beléptetés folyamatát 

külön választják. Lesz egy belépő forgó, kilépő forgó, és két lengő kapu tolókocsisoknak, 

szörfösöknek, babakocsisoknak. Aki vonalkódos belépővel rendelkezik, azoknak nem kell 

sorba állni a pénztárnál, gördülékenyebb lesz a bejövetel.  

A régi kapura szükség volt, mert aki szemben lakik, Fürdő utcában, illetve a szemben lévő 

közökben, a központ felől megy oda, meg kell kerülnie fél Révfülöpöt, hogy be tudjon menni. 

Nagyon sajnálja, hogy elbontásra került a forgókapu, de az már olyan állapotban volt, hogy arra 

tényleg nem szabadott költeni. Ez a forgó akkor is működni fog, ha a szoftver része 

gyengélkedik, mert mechanikus rendszer.  

Újraépült a kerítésrendszer.  Nem csak azért, hogy ne tudjanak beszökni, megjegyzi, jelentős 

veszteség volt ezekből, hanem a kerékpárútnál az a lógó kerítés a strandnak a szégyene volt. 

Most szembesültek azzal, hogy közel 700 m a strand kerülete. Jelentős területről van szó. A 

kerítés elkészült. Reméli, hogy minél tovább ilyen állapotban marad.  

A gyerekeknek nagy örömet fog okozni a játszóhajó, ez még a tegnapelőtti, tegnapi állapot volt. 

(vetítőn kivetítve a kép) 

A 71-es főútról messziről látható, biztos benne, hogy nagyon sikeres lesz a gyermekek, szülők 

között. 

A kabinok nagyon el voltak hanyagolva. A felújítással, úgy gondolja, hogy sokáig jó lesz. Ami 

még beszerzés alatt van, karnis, zuhanyzófüggönyök, szaniterek, hogy normális körülmények 

között tudjanak átöltözni, illetve öltözőpadok vannak megrendelve a sarkokba.  
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Ami nagyon érdekes, amit mások lehet, hogy nem tudnak értékelni, de ő nagyon, hogy ezek az 

OSB-ből, könnyűszerelvényes dolgokból készült zuhanyzókra sokat költöttek, most lindaub-os 

bádogozással megoldották a problémát, vélhetően költségmegtakarítást értek el, több évet kibír 

majd, anélkül, hogy hozzá kellene nyúlniuk. Ez nagyon nagy segítség.  

A képen látható, felnőtt sporteszközök remélhetőleg már a jövő héten a helyükre kerülnek. A 

betonalapjuk már hetek óta elkészült, 5 hetes kötési időszakra van szükség. Ezek közül 2 db a 

hajó környékén lesz, 3 db pedig a jelenleg is meglévő játszótérnek a homokjába lesznek 

szerelve, így a szülőknek is lehetősége van arra, hogy amíg a gyermeke szórakozik, játszik, 

addig fejleszthetik izmaikat.  

Ez az a játszótér, ami mindkét strandra érkezett. Vízi játékok: kosárlabda, fejelő kapu. Ez mellé, 

amit a Fürdőegyesülettől kaptak ajándékba, természetesen a strand egy másik pontjára vissza 

fog kerülni, illetve még egy másik felajánlásból, szerinte már a jövő héten, egy professzionális 

igazi vízilabda kaput fognak mélyebb vízbe telepíteni.  

Ez a helyiség egy soha nem működő büfé volt. Ebből alakítottak ki egy gyermekfoglalkoztatót. 

Belül a belső építészeti munkák, asztalos munkák elkészültek. Ezeket óvodai jellegű bútorokkal 

fogják berendezni. Kint a külső részen, a nyugati oldalon, árnyékba helyeztek el 

gyermekméretű garnitúrákat.  

Ezek pedig kinyitható, foglalkoztató székek. (Vetítőn kivetítve a kép.) Az animátor megfelelő 

helyen tud a gyermekekkel foglalkozni. Bent, amikor rosszabb idő van, akkor is tudnak a 

gyermekeknek szórakozást biztosítani. Ugyanakkor ugyanebbe a helyiségbe szeretnének egy 

önkiszolgáló könyvtárat megvalósítani. Rengeteg, használatból kivont könyvük van a 

könyvtárban. Szívesen veszik a felajánlásokat is.  

A strandlépcsőről csak a tervet tudja megmutatni. Jobban kinyúlik, 1,8 m-re nyúlik ki, onnan 

megy lefele, és a korlát olyan, hogy a vízszint mindig egyenesbe tartja. Sokkal könnyebben 

áttelepíthető. Arra a döntésre jutottak, hogy a régi lépcsők közül most csak egyet vesznek ki, 

ami a veszélyes kategóriába tartozik. Az idén még az összesen bent hagyják, és azon vannak, 

hogy minél több helyen legyen belépési lehetőség a vízbe.  

Ezek a padok fognak érkezni. Asztalokra volt igény, hogy lehessen étkezni az árnyékos részen.  

Ezekből kapnak viszonylag jelentős mennyiséget.  

Körpadot helyeznek el a büfék között, ahol voltak a kidőlő félben lévő betontuskók. Lehet, 

hogy már kedden meg fog érkezni, vagy a következő szállítmánnyal.  

Tegnapelőtti napon megérkezett a hínárvágó gép. Mindkét strandot, és a Szigeti Strand melletti 

horgászterületet sikerült kipucolni. Meg van az elérhetőségük, ha indokolt akár évente el tudják 

ezt végeztetni. Április végére, május elejére tudják ütemezni, sokkal korábban nem, mert akkor 

érdemes, ha van mit vágni. Az idén jó volt az idő, sokan keresték fel a strandot. Elmondaná, 

hogy a pünkösdkor, a 3 nap alatt többen voltak a strandon, mint tavaly, tavalyelőtt az egész 

júniusban.  

A Szigeti Strandra menne át. Rövidebben fogja ismertetni. Az úszóstégnek nagyon örülnek. 

Szeretnének, ha beválik, még többet beszerezni. Szeretnének olyant, amit parthoz rögzítve, 

lépcsőt hozzárögzítve biztosítja a bejárást, ne csak a partról lehessen bemenni. Megjegyzi, 

annyiba kerül négyzetmétere, mint egy vitorlásnak. Nagyon drága, de 20 év garanciát adnak 

hozzá.  

Játszótér,  üzemképes, műszaki vizsgája megvan.  

A térbútorokról már beszéltek. Értékmegőrző: a pénztárnál bizonyos kaucióért zsetont kapnak. 

6 óránként 200 Ft az értékmegőrzés díja. A pénztárnál is rendelkezésre áll a széfrendszer. Úgy 

gondolja, hogy nyugodtabb az ember, ha rálát a széfre, kamera figyeli. Időjárásálló, nem néz ki 

rosszul a valóságban sem.  

A nádas továbbra is gondot okoz. Ezt a képet azért rakta be, hogy elmondja, a VIZIG-től már 

megkapták a homokozásra, és a korlátozott kotrásra az engedélyt. A VIZIG belement volna, 

hogy kotorják ki a WC-ig, de a környezetvédelem leszűkítette a zuhanyzóig. 60-70 cm mélyen 
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kikotorják, ezért extra mennyiségű homokot kell berakniuk.  A homokozásra is megvan a 

BAHART-nak az engedélye. A katasztrófavédelemtől kell még az engedély, de ezt ki fogják 

adni, csak az ügymenet késett, mivel a Fejér megyei hatóságot megszüntették, a körzetük 

átkerült Veszprémbe, ezért húzódik. Az egész strand homokozása 15 mFt-ba került volna, erről 

szólt az árajánlat. Ennyibe is fog kerülni, csak abban gondolkodtak, hogy lépcsőzetes 

kivitelezést fognak kérni, mert nem a nyakig érő vizet szeretnék homokozni. A part mentén jól 

megszórni, hogy a gyerekek be tudjanak menni a vízbe. A Szigeti Strandon plázst, a domborzat 

miatt, kiépíteni nem lehet.  

Ha a Bahartnak lesz kapacitása, akkor ősszel megcsinálják.  

A strandfejlesztési pályázatokhoz bizonyos dolgokat előírtak. Be kellett vezetni a családi 

kedvezményt, ami eddig nem létezett. Be kellett vezetni azt a megoldást, hogy a szálláshelyeken 

is lehetővé kell tenni a jegyvásárlást. Ez a feltétele volt annak, hogy a 2x28 mFt-ot  megkapják. 

Nyilvánvaló, hogy óvintézkedést kellett bevezetniük, ezért megnézték a környező 

településeken a strandbelépők díjait, és próbáltak piac közeli helyzetbe kerülni. Követtek el 

hibát, amit tegnapelőtt sikerült részben orvosolni.  

Azzal, hogy 1 Ft-ot elvettek az idegenforgalmi adó támogatásból, pont annyit vettek el, mint 

amennyit beszednek. 23 mFt-tal kevesebbet kapnak. Ezért úgy gondolták, hogy ezt a tempót a 

fejlesztéseknél adóemelés nélkül tudják tartani, ezért próbáltak kicsit pótolni a veszteségeket. 

Be kellett látniuk, a visszajelzésüknek köszönhetően, el kell azon gondolkodniuk, hogy a 

Révfülöpre vendégként érkezőket nem szabad összekeverni azokkal, akik itt laknak, és az itt 

lakók alatt bele kell érteni a nyaralótulajdonosokat. Az itt lakó 70 éveseknek egyértelmű dolog, 

hogy meg kell adni azt a kedvezményt, amit eddig kaptak. Az volt a nehézség, hogy első körben 

nem tudták megoldani. Az állandó lakosoknak ott van a lakcímkártyája, a nyaralónál van egy 

tulajdoni lap. Van olyan ingatlan, ahol a nyaraló a gyerekek nevére van íratva, de attól a szülők 

még itt laknak, csak ők vannak itt. A hivatalban az adóügyön igazolják az ingatlanhoz történő 

tartozást, adóigazolás formájában, amit pillanat alatt kiadnak. Azzal átballagnak a kolléganőhöz 

a bejáratnál, ő már csak annyit néz meg, hogy elmúltak-e 70 évesek, és abban a pillanatban egy 

kártyát ki fognak állítani. Ezt nem kell minden évben eljátszani, megújítani a kártyát. A 

beléptető rendszer a Szigeti Strandon arcképes beléptető kártyát fog előállítani. Az idén már 

erre nem fog sor kerülni. A kártya időt álló, a kódot a beléptető rendszer fel fogja ismerni. Ha 

elveszik, nyilván megtalálják a módját, hogy pótolni lehessen.  

Kéri, hogy azt értsék meg. Adnak ki szobát 70 év felettieknek is, a pénzüket elfogadják. A 

támogatottak körét hadd tartsák meg Révfülöp határain belül. A fő cél az, és vannak erre példák, 

érjék el azt a szintet, hogy ezt, amit a 70 év felettieknek tudnak adni, azt egyre jobban tudják 

kiterjeszteni majd, akár két lépcsőben, az itteni ingatlantulajdonosoknak. Erre vannak példák 

más településeknél, ahol nyaralónként maximum 4 főig 5000 Ft-ig adnak kedvezményeket.  

A napi felnőttjegy mérsékeltnek számít. Szezonbérletet az vált ki, aki itt van egész szezonban. 

Az van itt, az a diák, akinek itt van a rokona, családja, és az a nyugdíjas, aki amúgy is itt van. 

Ezen nem kell gondolkodni, vissza kell vezetni. Nem gondolták végig, de azt mondják puding 

próbája, az evés. A jó idő miatt szerencsére korábban jöttek a visszajelzések. Aki eddig 

megvásárolta, van egy elképzelése, amit nem akar elkiabálni, dolgoznak rajta, hogy egy ilyen 

levásárló táblázatot adnak. Aki megvette a szezonbérletet 9000 Ft-ért a 6000 Ft helyett, azt 

kompenzálni fogják. Ezt 2 héten belül, júliusra ki fogják dolgozni. Akkor mindenkit 

kártalanítani fognak.  

A szezonjegyekről egy pár szót váltsanak. Révfülöpön a szezonjegy 9000 Ft felnőtteknek. 

Badacsonyban 20000 Ft, Ábrahámhegyen 15500 Ft. Akinél van diák- és nyugdíjas szezonjegy, 

náluk 6000 Ft, Ábrahámhegyen 9000 Ft (Ábrahámhegyet vették alapul). Ezért emelték fel ők 

is 9000 Ft-ra, de belátták, hogy nem volt jó ötlet. Visszaadták a szerdai testületi ülésen. Addig 

is moratóriumot vezettek be, és júliusig szeretnék, ha ennek a minimális adminisztratív 
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követelményeknek a 70 évesek is megfelelnének. A pénztárosokat kérte arra, hogy akit 

ismernek, itt van nyaralója, kezeljék addig is rugalmasan.  

Az a lényeg, máshol mindenhol drágább a strandbelépők ára.  

Adót nem akarnak emelni, nem is gondoltak rá. Valamilyen szinten a bevételeket jó lenne 

növelni. Itt van az idegenforgalmi adó. Mindenki tegye a szívére a kezét, nem igazán 

ellenőrizhető. Az idegenforgalmi adó több mint 90%-át a Napfény Kemping fizeti, mert ott egy 

szabványos kontroll alatt működik a dolog. Idegenforgalmi adót fizetni kell. Nem a szállásadó 

fizeti, hanem a vendég fizeti. Nem a szállásdíj része. Arra nem tudnak alapozni, mert nem 

biztos.  

Aki bemegy a strandra, ha már kész a beléptető rendszer, nem a pénztárossal kell vitatkozni, ha 

nincs jegy, akkor nem megy be.  

Ha kész lesz a homokozás, az öntözőrendszer, mindig zöld lesz a fű, nem rosszabbak, mint 

Ábrahámhegy, vagy bármelyik. Valamilyen szinten azokat, akik csak nyaralni jönnek, tervezett 

szabadidő céllal, nem nyaralótulajdonosok, azoktól hadd kérjék be azt a pénzt, amit kell.  

Legközelebb az ilyen döntések előkészítésekor konzultációt fognak folytatni a 

Fürdőegyesülettel. Most túl gyorsan jött minden a pályázatok miatt. Minden kedvezményt nem 

tudnak visszavenni. Azt gondolja, hogy ez egy méltányos megoldás. Reméli, hogy ezt el tudják 

fogadni. Azok biztos nem tudják elfogadni, akik egész szezonban, jelképes összegért kabint 

béreltek. Nagyon kevés a kabin. Nem a kabin bérbeadásból akartak megélni. Erre úgy kell 

tekinteni, mint a parkolóórákra a városokban. A várost sem abból tartják fenn. Az a garancia 

arra, aki 2 hét múlva jön ide fizető vendégként, drága apartmanért, szállásért, ne kelljen 

mindenkinek azt mondani, május 20-án az összes kabin elkelt. Ezzel kapcsolatban, a jövőt 

illetően, a Fürdőegyesülettel van egy elképzelésük. A fürdőegyesületi tagoknak egy közös 

szekrényrendszert építenének ki. Többen jelezték, hogy nem egy komplett kabinra lenne 

szükség, hanem egy öltözőszekrényszerűségre. Ki fogják találni a megoldást, és a 

Fürdőegyesület tagjai nagyobb dolgokat ott tudnak hagyni a telepnél. Nincs minden kész, mert 

ez a pályázat annyira gyorsan jött, hogy örültek annak, bele tudtak vágni.  

A strandpályázatról mondana még két szót, csak, hogy értsék. Februárban hirdette meg a 

Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy a balatoni fizetős strandok fejlesztésére 2 mrdFt-ot 

szétoszt. Ennek hatására jó pár strandot fizetőssé tettek a déli parton is. Múlt héten voltak 

Balatonbogláron, és akkor közölte a polgármester úr, hogy jövőre a Platán Strand 2/3 részét 

fizetős stranddá fogják tenni. Kénytelenek bevezetni. Balatonföldvár bevezette.  

Nem ezt az utat szeretnék járni, eddig is fizetős strandok voltak itt. Külön kell választani az 

ingatlantulajdonosokat, helyieket azoktól, akik tényleg vendégségbe jönnek ide.  

2 hét alatt megtudták, hogy mire kapnak támogatást. A sok tortúra miatt többen el se merték 

kezdeni a fejlesztéseket. Ő úgy döntött a kollégáival, a képviselő-testülettel, hogy vágjanak 

bele. Júniusban el tudják végezni azokat a munkálatokat, amelyek zavarják az embereket. Most 

már a munka nagy részét elvégezték. Mindennap valami ajándék fog érkezni. Holnap a lépcsők, 

kedden a bútorok.  

Akik átvitték az őszre, mint, ahogy ők is pár apró tételt, pl. öntözőrendszert, abba az a kockázat, 

hogy aki októberig nem tudja befejezni, az nem kap támogatást.  

A támogatáson felül is fordítottak a fejlesztésre. Az értékmegőrzőre (16 rekeszes), ami 950.000 

Ft-ba került volna kaptak 1.000.000 Ft támogatást, viszont a 32 rekeszes 1.300.000 Ft-ba került, 

nyilvánvaló, hogy saját pénzből hozzátettek.  

Ugyanez volt a Császtai Strandnál a beléptető rendszer kiépítésekor. A strandok fejlesztésére 

akkor is terveztek, amikor szó sem volt még erről a pályázatról.  

A Császtai Strandról is nagyon hiányzik a homok. Annak is indul az engedélyeztetése. Most 

egy viszonylag komoly esély van arra, hogy a tulajdonjog a plázsnál, ahol a gyerekfürdőt 

szeretnék, rendeződik, és abban a pillanatban a következő szezonra annak a homokozását a 
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stranddal együtt meg tudnák csinálni.   Ha nem készül el, nem lesz rendben a tulajdonjog, a 

strandon akkor is meg kell csinálni a homokozást.  

A temetővel kapcsolatban elmondja, hogy megrendelték az új urnafalat. A jelenlegi urnafalon 

alsó szint van szabadon, az alsó szintet nem szívesen használja senki sem temetkezésre. Mellé 

helyeznék el az új urnafalat, hasonló stílusban. A temetőt összekötötték a Rétsarki úttal, ez a 

temetőbe látogatók miatt volt fontos.  Ami nagyon jó hír, elkészült a temető közvilágítása tavaly 

Mindenszentekre. Ami még frissebb hír, hogy tegnap az új járdaszakasz mellett is felállították 

a közvilágítást, a kandelábereket.  

Az utakról szeretne még beszélni. Az úthálózatra évente nagyon sokat költenek. A Málna utca 

nagyon rossz állapotban volt.  Évek óta pályáztak rá, sikertelenül. Tavaly felújították.  

Ismét beadták néhány utca felújítására a pályázatot. A Halász utcai fekvőrendőröket az ősz 

folyamán eltüntették. Nem egyszerű művelet volt, sok száz négyzetmétert kellett aszfaltozniuk.  

A forgalomtechnikai tervét a településnek el kellett készíttetni. A tapolcai 

közlekedésrendészetnek a vezetőjével és egy közlekedési tervezővel közösen egy bejáráson 

vettek részt, arra a megállapodásra jutottak, hogy a strandról kijövőknek egy elsőbbségadás 

táblát helyeznek ki. Ők adnak elsőbbséget annak, akik a Halász utcából jönnek be.  Táblával 

fogják jelezni, hogy melyik a fő útvonal. A szakemberek azt javasolták, hogy ezt egy 

elsőbbségadás kötelező táblával védjék le. Ezt akkor tudják bevezetni, ha már a testület a 

forgalomtechnikai tervet elfogadta. Mindenképpen el kell fogadni, mert jelenleg nincs ilyen 

érvényes dokumentáció, de nyáron nem szerencsés belemenni ilyen forgalmi rend 

változásokba, mert abból szokott lenni a probléma.  

Rétsarki dűlő (TSZ szőlők fölött, Muskátli utca alatti részről van szó), valamint a Rétsarki dűlő 

és a Jancsi utca közötti szakaszt mart aszfalttal összekötik.  

A Sellő utca, Aranyhíd utca, Muskátli utca, Iskola utca felújítására adtak be pályázatot. Nagyon 

rossz állapotban vannak.  

A következő napirend, ami nagyon fontos, a vadak jelenléte belterületen. Rengeteg bejelentés 

érkezett, melyet továbbított a vadászati hatóság felé. Az, hogy kinek mi a dolga mindenki tudja. 

Azok, akik itt vannak, ezek a kérdések fel sem merülnek, kert a büszkeségük, de ez nem 

mindenkinél van így. Sok az elhanyagolt terület. Miklós major, illetve az az alatt lévő volt tsz-

szőlő.  Visszakérték kárpótlásban, nem alakult ki tulajdonközösség, a rendezési terv szerint fel 

lehet parcellázni, de annyi idő eltelt a rendszerváltás óta, hogy sajnos sokan azok közül, akik 

visszakapták, elhunytak. Egy haláleset 3-4 tulajdonost visz be a rendszerbe, így kb. 100 

tulajdonosa is lehet a területnek.  

A lakossági bejelentéseket egy az egybe továbbítja a vadászati hatóságnak. Nézzék meg, ne 

csak vigasztalják őket, mert nem megtanulni szeretnének együtt élni a helyzettel, hanem 

szeretnék, hogy valamit produkáljanak. Tavaly arról számolt be, hogy az ő kérésére küldték a 

parancsot, kihelyeztek egy vadbefogó csapdát, a temetőtől nem messze le is rakták. 

Szeptembertől februárig, míg fel nem oszlott a vadásztársaság, 1 db vaddisznót fogtak.  

Most a vadászok osztozkodnak. Egy Tapolca környéki társaság a rendszergazda. Kijönnek, ha 

hívják, a múltkor az óvodánál volt egy sakál, vagy róka, de mit tudnak vele csinálni? Semmit 

nem tudnak csinálni. Nem lehet lelőni. Csapdákat raktak ki. Vásároltak még újabb csapdákat.  

Nem igazán tudnak vele mit kezdeni. Látszatintézkedések jönnek, de most már addig fajult a 

dolog, hogy az egyik bejelentőt szinte elküldte az illetékes, tudják, nem kell mindenért balhézni. 

Megígérni annyit tud csak, hogy az idegeikre fog menni, és amilyük van, képpel illusztrálva 

küldjék meg neki, és azt is kérte, hogy 1 héten belül akar kapni egy olyan elérhetőséget, ahol 

elérik a vadászati ügyeletest, amelyet felraknak a honlapra, ő kapott egyet, de az nem publikus, 

de ez nem megoldás. Adják hozzá az arcukat. Őt is irritálja a dolog. Minden éjjel arra ébred. 

Ugyanazt élik át. Tehetetlen. Az idén egyet sikerült lelövetni belterületen, ami az óvoda fölött 

volt az út mellett a kora reggeli órákban. Szerencsére a rendőrség nagyon jól együttműködik, 

kiadta a kilövési engedélyt. A lába megsérült, ezért különösen veszélyes kategória volt. Ez az 
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utolsó napjuk volt a régi vadásztársaságnak. Utána jött egy 3 hetes időszak, amikor senki földje 

voltak. Még mindig nem látja, hogy lenne napi statisztika, amit fel tudna tenni a honlapra, hogy 

Révfülöp határában lelőttek 5 vaddisznót. Nem működik, tehetetlenek. Kicsit előre ment a 

válasszal a kérdésre, amit fel fognak tenni vaddisznóval kapcsolatban. A lényeg az, hogy addig, 

amíg ilyen területek vannak belterületen, a település szívében, nem normális állapot. Nem 

küldhet rá traktort, mert birtokháborítás. Egy dolgot meg tud ígérni, az előbb ott volt az apró 

betűs részben, a katasztrófavédelem utasításaiban, ha továbbadják az ügyet, miután a 

felszólításokra, melyet Müller kolléga küldött ki, utána büntetnek. A vaddisznónak ennél 

otthonosabb helyet, nem hiszi, hogy lehetne találni. A Balatoni Szövetség szervezett egy 

vadászati kerekasztal fórumot. Ezen a fórumon elmondták, megjelölték a vaddisznókat 

mozgásjelző chippel Budapest XII. kerületben. A vaddisznók nem mennek ki a lakott területről. 

600-700 méteren belül mozognak. Megtanulták, hogy az emberek a legjobb táplálékforrás, 

megtalálják a kukákban, komposztálókban, a csimaszt kitúrják a farakás alól. Nem mennek 

vissza az erdőbe soha többet. 3-4 éve megy ez, és azóta szaporodtak, a házi disznó évente 

kétszer malacozik, szerinte a vaddisznó is, csak kevesebb a szaporulat. Az a baj, hogy amelyek 

ebbe a környezetbe születtek bele, ők ezt tekintik az otthonuknak.  

A probléma az, hogy a vaddisznónak nincsen természetes ellensége. Valamilyen szinten a 

tápláléklánc csúcsán áll. Az embereket eddig tiszteletben tartják, de egyszer átbillenhet a mérleg 

másik oldalára, mint Romániában a medvéknél, amikor a vaddisznó rájön, hogy az embertől 

nem kell félni, mert úgyse tud vele mit csinálni. A róka sem fél az embertől, mert van, aki 

kirakja neki a tejet, megeteti, sokat nem segít a megoldáson. Következetesnek kell lenni. A 

megoldás évekkel ezelőtt el lett szúrva, nem csak Révfülöpön. 

Annak van igaza, aki azt mondta, hogy a rókákat megmentettek a veszettségtől a kihelyezett 

vakcinákkal, aminek az lett a mellékhatása, hogy a rókák természetes elhalálozását 

megszüntették, túlszaporodtak. Azért ilyen csontvázak - mint ez a sakál, vagy róka -, mert nincs 

mit enniük.  

Arra tanították őket, hogy a veszett rókának az a tünete, hogy nem fél az embertől, ez most már 

nem igaz, minden rókának az az ismérve, hogy nem fél az embertől, mert az egyik ember azt 

mondja, jaj, de aranyos kis vuk, a másik meg nem mer kimenni egész nap. Itt van ez a 

tudathasadásos állapot, mert a megoldáshoz nem csak a vadásztársaság kell, hanem az emberek 

is.  Felvilágosító előadásokat kell tartani. Ha vadászokat hívott volna ide, nem ennyien lettek 

volna, mint most a közmeghallgatáson, hanem telt ház lett volna, kevés lett volna a szék, mert 

annyi kérdés lett volna. Ezt meg fogják csinálni az ősszel. A jelenlévőkre nem vonatkozik, de 

mégis vonatkozik. Ilyen területeket nem szabad megtűrni belterületen. A Top Panoráma feletti 

terület a vadak világa. Azzal nem tudnak mit csinálni. A belterületről kell valahogyan 

kiszorítani.  

Jó néhány olyan utca van, ahol a növényzet benövése miatt a kukás autó nem tud bemenni az 

utcába. Ahol 1-2 ág benyúlik, levágják, de amikor 200 m sövény van, akkor az önkormányzati 

dolgozó nem fogja levágni. Gondolni kellene azokra is, akik közlekedni szeretnének. Az új 

járdán is vannak olyan szakaszok, ahol nem biztos, hogy két ember elférne.  

Mutatja azt a képet, amit tavaly is, Herczeg Zoltán fényképezte (vaddisznó csorda a temető 

feletti részen). A vadászati kerekasztal megbeszélésen is megmutatták. Ki az, akire nem törne 

rá a frász még vadász létére is?  

A temetőt sikerült megvédeni a vaddisznóktól térhálós megoldással. A vaddisznó azon már nem 

megy át.  

Megmutatja azt a levelet, amit az őrsparancsnoktól kapott. Fizetnek adót. Az adókból tartják 

fent a rendőrséget. Elvárják azt, ha önkormányzati rendelettel kapcsolatos intézkedés 

szükséges, ne a strandpénztárosnak, vagy önkormányzati alkalmazottnak kelljen vitatkoznia, a 

rendőrség majd intézkedik. Becsületére legyen mondva, és szerepet játszik abban, hogy Rausz 

kapitány úr révfülöpinek érzi magát, mert itt lakik, abszolút ígéretet tettek arra, amit írásban is 
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deklaráltak, a mai napon két intézkedés történt. Egy lengyel csapat sátorozott 3 sátorban a 

Császtai Strand parkolójában. Reggel 9 órakor még bent aludtak a sátorban. Felébresztették 

őket, és megmondták nekik, hogy itt ez nem divat. Két órával később szintén ezen a területen 

szép, nagy terepszínű sátor volt. Azért is kijöttek. Ezt írta a főhadnagy úr, az őrsparancsnok úr. 

Révfülöp területén a sátras horgászatot engedély nélkül végző személyekkel szemben el fognak 

járni. Az érintett területek ellenőrzése folyamatos, napi szintű. Amennyiben engedély nélkül 

felállított sátrakat észlelnek, haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket.  

Tisztelettel kéri azokat, akiket ez irritál, nem kell őt, vagy a hivatalt, hívják a 112-t. Hol látták 

a vadkempingezést, engedély nélküli sátorozást. A rendőrök megkapták azt az önkormányzati 

rendeletet, amelyet tavaly megalkottak. Egyértelművé tették. Most is a fiatal rendőrök, amikor 

kimagyarázták, hogy intézkedtek volna, de mondták, hogy az nem sátor, hanem napernyő, mert 

nincsen alja, akkor megkérdezte a főhadnagyot, katonai sátrat már látott belülről? Ahol 20 

katona alszik, annak sincs alja. Ők napernyő alatt alszanak, vagy sátorban? A 3 éves gyerek 

meg tudja különböztetni a napernyőt a sátortól. Ígéretet tettek erre, hogy ezt megoldják. Hálásak 

a sorsnak, hogy nem a sorozatbetörések, meg a rablógyilkosságok miatt kell a rendőrséghez 

fordulniuk, de őket ez is zavarja. 8-10 társaság az, amely zavarja őket. Ha a rendőr sátrat lát, 

oda fog menni, ezek 2 hét alatt elszoknak innen. Ha szemet hunynak, akkor hiába küszködtek 

2-3 évig, mert semmi értelme nem volt. Aki horgászik, attól elnézést kér, hogy ilyen szigorúak, 

nem a helyieket zaklatja ezzel. A személyzetnek kiadta a strandon, ha ilyent látnak, értesítsék 

a rendőrséget. Nem vitatkoznak, nem veszekednek, ott a rendőrség, menjen oda. Feljelentik 

őket, jegyző asszonynak pedig 50000 Ft-os csekk kiállítására abban a pillanatban van 

lehetősége, mert a rendelet ezt tiltja. Első alkalommal a rendőr figyelmeztet, ha nem lépnek, 

feljelentést tesz, és ha feljelentés beérkezik, bízik abban, hogy a hivatal megfelelő szigorral el 

fog járni. Ezt előbb meg tudja oldani, mint a vaddisznókat.  

A következő a kedvenc képe. Szigeti Strand, főbejárat délelőtt 12 óra 30 perc mondjuk. Reggel 

lerakta oda egy horgász a vödröt, mellette a halbelsőségek. Emberek hogy lehetnek ilyenek? A 

horgász a természet szeretetéről híres. A szabályzatban is benne van, hogy a horgász elviszi a 

szemetét stb. Az ilyen embert nem tartja horgásznak. Nyilván elpakolják, elviszik. Otthon 

beleteszi a halbelsőséget a zacskóba, mielőtt belerakja a saját kukájába. Azt gondolja, hogy van 

még mit civilizálódniuk. Ez akkora pofátlanság, nem ugyanaz, mint amikor beteszik a 

reklámszatyrot a buszmegállónál, annak sem örülnek, mert az arra van, hogy a papírzsebkendőt 

beledobják, de határeset. Ez nem határeset, ez már túl megy minden határon.  Aki jön oda, azt 

érzékeli, hogy Révfülöpön milyen bűz van. Ha valaki odaáll egy döglött, büdös hal mellé az 

autójával, este megy haza, milyen szaga lesz annak az autónak. Ezen egy kicsit megdöbbent.  

A termelői piacra nyertek 70 mFt-ot. Érvényes építési engedéllyel rendelkeznek, és még akkor 

tervezték, amikor szó se volt a pályázatról. Így viszonylag szerencséjük volt. A pályázatot 

megnyerték, a támogatási szerződés aláírása még húzódik, de amint az megtörténik, a 

közbeszerzést el tudják végezni, és meg tudják építeni a piacot. Mutatja a látványtervet. 

Abszolút tájba illő. Fát, bokrot nem bántják, mert hozzá tervezték.   

A fedett szabadtéri színpadról már beszélt. Reméli, hogy azt ősszel be tudják fejezni. Azzal 

tovább tudnak lépni. 

Az általa sokat emlegetett kultúrház, a régi halszárító stílusában épülne meg, Papp Zoltán 

műfajához kapcsolódik. Reméli, hogy ősszel annak az engedélye is beadható. A forrásokat 

keresik hozzá.  

Ami az utca szégyene, a volt Öregek Napközi Otthona, arra már volt egyszer egy terv, Krizsán 

András készítette, az lejárt, újra elkészítették, nagyjából ugyanaz, minimális belső építészeti 

átalakítással, az is most engedélyeztetési folyamat alatt van. 

Pár képet mutat a termelői piacról. Mobil jellegű, bármikor áthelyezhető, módosítható, ha az 

engedély lehetővé teszi. Park jellegű dolog lesz.  
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Bízik abban, hogy a volt ÖNO épületre is lesz pályázati forrás. Pályázatot írnak ki 

önkormányzati szálláshelyek felújítására, illetve kerékpáros turizmus fedőnév alatt, így 

elképzelhető, hogy nem is önkormányzati forrásból kell megoldaniuk. Ez nem sürgős. Egyelőre 

legyen engedély, és ne hagyják, hogy leépüljön.  

Megköszöni, hogy meghallgatták. Várja a kérdéseket, észrevételeket.  

 

Lakossági résztvevő:  

Lohwasser Magdolna: A benövő sövények az utcákon nagyon nagy problémákat jelentenek. 

Az autók oldalát felkarcolják.  

Szigeti Strand. Örül a fejlesztéseknek, amit polgármester úr elmondott. Tetszik neki a 

mesterséges sziget, aminek a gyerekek nagyon örülnek. A vízi játékok is nagyon jók.  

Ha jól értette a strand nyugati oldalán, a nyugati lépcsőnél is ki fogják irtani a nádat? Ott azon 

a részen, hogy ha azt homokkal betöltik, neki az a tapasztalata, ott olyan erős a sodrás, hogy az 

1,5-2 héten belül az a homok eltűnik.  Ott, ha hatásosan szeretnének csinálni valamit, akkor egy 

hosszabb stég, vagy hosszabb lépcső lenne jó, mert ahol a lépcsőt betették, csak olyan tapasztalt 

úszók, mint ők, tudnak bemenni a kövek miatt.  

A Szigeti Strand külseje. Április 9-e óta van Révfülöpön újra. Azóta várja, mikor hozzák rendbe 

a strandot. A strandnak a nyugati partszakasza június 4-éig vastag fűvel, és náddal volt 

letakarva. Amikor június 4-én ment a pénztárhoz, és kérdezte, hogy most már letakarították-e? 

Azt mondták, igen. Amikor lemegy, az a nád volt ott, amit a jéghegyek kihordtak. Visszament 

a pénztárhoz, hogy seprűt kérjen, letakarítja. A válasz, most már oda fognak jutni, de csőtörés 

volt.  

Polgármester úr! Erről már beszéltek 2 évvel ezelőtt, hogy a partoknak a rendbe tartása az első 

napsütéstől kezdve fontos lenne. Ha a füvet nyírják a strandon, nincsen olyan fűnyíró, ami 

begyűjti a füvet. Az is rápörög a partra. Nem beszélve arról, hogy olyan lyukak vannak a parton 

a fűben, ha valaki véletlenül belelép, kificamítja a bokáját.  

A révfülöpi Szigeti Strand rendbe tartásához nem csak pénz kell, de szeretet is. Igény kell 

ahhoz, hogy az, ami szép, azt rendbe tartsák. Borzasztó, ahogy ma napig kinéz.  

Az, hogy ilyen klassz tervek vannak, annak mindenki nagyon fog örülni, de sajnos rendbe 

kellene tartani. A fű tele van lóherével, a lóhere tele van méhekkel. Be van programozva, hogy 

mindig valaki belelép.  

 

Kondor Géza polgármester: Akkor ennek a kérdés része annyi volt, hogy az a nádas, ami a 

nyugati részen van, az része a kotrásnak, megkapták rá az engedélyt.  Az áramlás miatt 

javasolták, hogy kavicsos jellegű dologgal próbálják az alsó réteget tölteni, ami talán tartósabb. 

Az se megoldás, hogy hirtelen mély a víz.  

A Szigeti Strandon, ahol földet cseréltek, ott a fű nagyon jó minőségű. Ha megépítik az 

automata öntözőrendszert, az a jövő nyáron lesz érdekes, akkor olyan pázsitot lehet telepíteni, 

ami az egyik legszebb lesz.  

Ezekről a hiányosságokról hallott. Azon van, hogy ezeket a gyerekbetegségeket felszámolják. 

Bármilyen észrevétel van, kéri, hogy jelezzék. Természetesen nem az ő dolga, hogy ezt 

felszedje. A dolgozók kaptak egy seprőgépet, ami az utakon, járdákon nagyon hatékony. 

Egyetért azzal, ami nem pénz kérdése, nem szabad, hogy kellemetlenséget okozzon.  A 

fejlesztésekre is rengeteg energiát beraknak. Nem szabad, hogy ilyen apróságokon tüske 

maradjon bárkiben. Megígéri, hogy odahat, ezt a településgazdálkodási kollégák is hallották, 

úgy, hogy fokozottabban odafigyelnek. Megjegyzi, tényleg az elején, ebben az átmeneti 

időszakban, itt voltak, ott voltak, itt pakoljanak, ez okozott némi gondot, de mint ezt jelezte, ez 

a korábbi években is elő szokott fordulni. Próbálják utolérni magukat. Elnézést a 

kellemetlenségekért, azon van, hogy 1 héten belül, amikor minden megérkezik, rend legyen. A 

lóherék az idén biztos maradnak, de azt mondják, ha rendszeresen nyírják a füvet, márpedig 
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rendszeresen nyírják, az egyszikű megmarad, a kétszikű úgy se marad meg.  A gyepkezelés 

után gyomirtó szert fognak kiszórni, de most nyáron nem, amikor ott fekszenek.  

Jövőre elvégzik a homokozást, utána panaszmentes kell, hogy legyen a strand. A nádast 

eltüntetik a térképről. Most már a 3. közmeghallgatáson beszélnek róla. Higgyék el, egy 

négyzetmétert nem lehet megcsinálni engedély nélkül, mert aznap benne vannak a 

tévéhíradóba.  

Biztos úgy van, ahogy mondja. Őt most elsősorban a technikai dolgok kötötték le. Most 

nagyobb a terhelése a strandnak. Biztos, hogy utolérik magukat, addig is elnézést kér a 

kellemetlenségért. A hínár miatt is. Azon csodálkozott, hogy mennyit kiszedtek, és volt még, 

aki fizetett azért, hogy bemehessen a vízbe.  

Nem jár a strandra, oka van neki. Az egyik, hogy begyullad a szeme. A másik pedig, 

mobilfogadónapon érzi magát, és az már nem fér bele a terhelésbe. De bármikor telefonálnak, 

hivatal felé jönnek, jelezzék észrevételeiket. Ha jelzik a pénztárban, ők kötelesek őt értesíteni.  

Továbbra is számít a kritikai észrevételeire.  

 

Lakossági résztvevő:  

Lohwasser Magdolna: Nő a csalán a kövek között, a bokrok. Pont ott a parton. Ezt már tavaly 

is mondta a kasszánál, adjanak egy metszőollót, ő levágja. Egyre jobban elszélesedik a sok gaz, 

csalán, bokrok a nádnak a folytatásaként.  

 

Kondor Géza polgármester: Próbálják minél hamarabb megszüntetni a kellemetlenséget.  

 

Lakossági résztvevő:  

Pálházi Miklósné: A Káli út 29-ben lakik. Tegnapelőtt a szomszéd telke mellett 6 malac és az 

anyadisznó volt. Nem tudja, hogy milyen módon lehetne megakadályozni. Belterületeken 

vannak olyan részek, ahol olyan az aljnövényzet, pl. ilyen a FÖSPED, ami kiváló hely ezeknek 

az élőlényeknek. Mit tehet a lakosság? Említette polgármester úr a dróthálót, egyebet. Egyrészt 

nem két forintba kerül, másrészt milyen alapon? Kinek a tulajdona a vaddisznó? Hogy jön be a 

lakott területre? A Káli utcába, a közvetlen szomszédjába? Minden áldott nap 6 óra környékén 

megjelentek a rókák. Vagy sakál, vagy róka. Különböző szépségű volt. Az egyik kopott, a 

másik szebb. Ahol kisgyerekek vannak, azoknak ez egyáltalán nem öröm. Nem beszélve még 

egyszer a vaddisznó jelenlétéről. Mi a teendő? Kinek jelezzék? Az önkormányzat mit tud 

csinálni? A Vadásztársaságnak mi a kötelessége ilyen esetben? Nem az erdő aljában lévő 

telkekről van szó, hanem bent a Káli út 29. melletti telken? Ugyanakkor jönnek a szarvasok. 

Gyakorlatilag mondhatják azt, hogy teljes állatkert alakult ki a településnek a belsejében. Az 

önkormányzat tudna-e odahatni? Mint a fösped esetében? Csak tudják, hogy ki a tulajdonos. 

Tisztességesen takarítsák ki az aljnövényzetet, a fákat. Nem kell kivágni, de azt a dzsumbujt, 

ami ott van, azt rendbe kell tenni, és nagyon keményen megbüntetni. Vagy azt a tulajdonost, 

aki a Hamaritséknak a szomszédja. A vadállatok jönnek ki az utcára is. Ördögi kör, mert hogyan 

védekezzenek?  

 

Lakossági résztvevő:  

Széchenyi István: Náluk a Diófa közben, a Diófa utcában nincsen dzsumbuj, de egy egész 

csorda volt ott a múlt héten.  

 

Lakossági résztvevő:  
Pálházi Miklósné: Mert vándorolnak. Nyilvánvaló, hogy a búvóhelyük a dzsumbuj.  

 

Kondor Géza polgármester: Nem szeretné még egyszer elismételni, amit már elmondott. 

Célzott is rá, hogy a 3. napirendnél a vadak témánál lesz a legtöbb észrevétel. Amit tud tenni: 
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Ha valaki le tudja fényképezni, küldje el a polgarmester@revfulop.hu e-mail címre, és 

továbbítani fogja. A vadászati hatóság az, aki ennek a feje. Nem akarja megmutatni a levelet, 

amit a héten küldött át Bánpataki  Péterék kezdeményezésére, mert egy kertet úgy tönkre tettek, 

hogy a hétvégi garden party elmarad. Ott írták, hogy bizonyítsák be, a vadászat 

vadgazdálkodásból is áll, nemcsak ilyen hobbilövészetből. Azt tudja csinálni, amit ígért, 

továbbítja, és amennyiben megyei szinten nem találnak megoldást, akkor mennek országos 

szintre. De megjegyzi, hogy nem csak révfülöpi probléma sajnos, hanem ugyanez az országos 

állapot, ahogy az imént a budapesti példát is említette. Amire nekik van ráhatásuk, és annál az 

előző témakörnél, amikor a vadakról is el kezdett beszélgetni, hogy a volt fösped területére 

egyértelműen kiment a felszólítás. Tegnap a Császtai Strandon szemlézett, szerinte azt kezdték 

el rendbe tenni. Lehet, hogy végigértek, lehet, hogy nem, de ott volt némi foganata ezek szerint 

a felszólító levélnek. Aki nem reagál erre a határidős felszólításokra, ahogy az előbb mondta, 

utána már nem velük fog vitatkozni, hanem a katasztrófavédelemmel. Fotókkal illusztrálva 

tovább fogja küldeni, és kéri az intézkedések meghozatalát. A Káli úton, neveket nem mond, 

meg házszámot se, de van olyan birtok, ami elhanyagoltabb, mint az erdő. Itt már nem arról van 

szó, hogy esztétikai gondot okoz, hanem arról, hogy búvóhelyet ad a vadaknak.  

Reméli, hogy a vadászati hatóság az elérhetőségét megadja annak, aki felelősnek érzi magát, 

publikussá teszi, mert ha nem, akkor ő azzá fogja tenni azt a számot, amit megkapott ő, és 

próbál kibújni a felelősség alól, hívják fel naponta ötvenen, vagy meg fog bolondulni, vagy 

elkezd vadászni. Ismeri a problémát, ugyanazt éli át. Mindenkinek volt valamilyen élménye a 

vaddisznókkal. Sokba kerül a védekezés, azt tudja. Akinek ilyen 100-200 ezres kertje van, 

ruházzon be, mert ha a vadászati hatóság el is kezdi rákényszeríteni a társaságokat, nagyon 

hosszú ideig fog tartani, amíg ezt megoldják.  

Továbbra is azt tudja mondani valószínűleg csak ez a fogamzásgátlásnak a bekorlátozásával, 

hogy ne szaporodjanak, tudják megoldani, az meg nagyon sokáig fog tartani. Ezek a vaddisznók 

nem mennek ki a lakott területről. Lakott területen csak veszélyhelyzetben engedik a kilövést.  

Tavaly elmondta már, amikor elintézte, hogy lakott területen belül lőjenek le egy disznót, és 

nem volt halálos a lövés, csak a szerencsének köszönhetik, hogy a József Attila utcában a másik 

oldalon ment a kerékpárját toló hölgy.  

Két kérdés érkezett e-mailen. Zrínyi Miklóst hozták fel példának, volt már ebből tragédia. 

Jelezzék továbbra is neki, nem teher, továbbítani fogja. Egyre szélesebb helyre fogja elküldeni.  

 

Lakossági résztvevő:  

Pálházi Miklósné: Ezt a tegnapelőtti esetet videóra vették. Egy teljes menetrend volt, ráadásul 

az anyadisznó, nem is a jellegzetes vaddisznó, hanem foltos, tarka volt.  

 

Kondor Géza polgármester: Kéri, hogy jutassa el ezt a videót. Megcsinálja hozzá a hírverést.  

 

Lakossági résztvevő:  

Galambos Attila: Több témában szeretne véleményt, vagy javaslatot tenni. Az egyik, a strand, 

amiről fő témában beszéltek. Elkerülte a kordé a szamarat. Hála istennek, számukra is, meg 

többek számára kedvezően hatott az, hogy ezt a tarifát visszaállította az önkormányzat. Egy 

kifogása azért maradt. Nem kellett volna a 6 kabinból 2 kabint csinálni, és nem lenne ez az 

anomália, hogy kevés a kabin. Egy család, mint például ők, a maga példáját tudja felhozni, 

iskola végétől iskola kezdésig folyamatosan jönnek az unokák, 8 unoka, ők a strandra járnak, 

egyfolytában. Kirándulni járnak, strandra járnak. Nekik létfontosságú lenne egy kabin. Egy 

szezonra nem tudnak kabint bérelni, most azt kell tennie, hogy kocsival kell lejárnia, mert a 

gyereknek a játszóeszközeit, más holmit vinni kell. Ez egy kellemetlen dolog. A strandról még 

annyit, hogy évek óta ígéri az önkormányzat, hogy csinál egy plázst a Császtai strandon, azzal 

is adós még. Úszóstég a Császtaira is kerül majd? Csak a Szigeti Strandon lesz?  

mailto:polgarmester@revfulop.hu
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A Szigeti Strand példáját is véve, egy kicsit gondosabban kellene ott elvégezni a karbantartó, 

fenntartó munkát, mert most pár napig nem volt itthon, Révfülöpön, de a mosdóépület tetején 

ott van a levágott, száraz fagally például. Nem tudja, hogy lekerült-e azóta. A strandon a régi, 

nagy fáknak, nyárfáknak a tuskója ugyanúgy bent van. A másik javaslata pedig az lenne, mivel 

kevés az árnyékos felület, mivel le lettek csonkítva a nagy fák, napvitorlákat kellene jó pár 

helyen feltenni. Ez nem egy hatalmas összeg egy napvitorla. Egy árnyékos helyet tudna 

biztosítani a családoknak.  

Ennyit a strandról. A közlekedésről. Egész Révfülöp településszerkezetéből adódóan másfél 

nyomsávos úthálózattal rendelkezik. Az egész településre érvényes tudtával a 30 km/h 

sebességkorlátozás. Azt javasolja, még most, szezon kezdete előtt, hogy az önkormányzat vagy 

készítsen szórólapot, és azt a postással, vagy valakivel minden egyes ingatlanhoz jutassa el, és 

tudassa az ide érkező emberekkel, hogy ne száguldozzanak ebben a községben. Életveszélyes. 

A gyerek kiszalad, elütik. Tragédia lehet belőle. Kipróbálta. A Petőfi utca gyakorlatilag egy fő 

utca, a 71-es úttal párhuzamosan mindenki ott jár. A teherautóktól elkezdve a személy kocsikig. 

Száguldoznak a Tóth Vendéglőtől egészen a Káli útig. Egyszer kipróbálta, kinyitotta a kaput, 

hallotta, hogy full gázzal jön egy autó, kigurította a pöttyös labdát. Hát ő volt a legnagyobb 

barom. Lefékezett, kiugrott a sofőr, hogy mit képzel ő. Mondta neki, hogy ő mit képzel, 30 

km/h sebességkorlátozó tábla van kihelyezve. Véleménye szerint 50-60 km/h sebességgel jött. 

Az őszi közbiztonsági meghallgatáson sajnos nem voltak itthon, meg kellene valahogy ezt 

szervezni, vagy néha idehívni a traffipaxot, álljon be, aztán mérjen.  

A másik dolog, amiről szólni szeretne, az a zaj- és környezetvédelemmel kapcsolatos probléma. 

Úgy tudja, van egy önkormányzati rendelet, ami tiltja belterületen, a nem mezőgazdasági 

művelésű területen a motoros permetezést. Révfülöpön nem mezőgazdasági művelésű területen 

is rettentően sokan végeznek motoros permetezővel védekezést. Erre volt régebben egy olyan 

titulus, hogy falugondnok, az most megszűnt?  

 

Kondor Géza polgármester: Közterület-felügyelőre gondol.  

 

Lakossági résztvevő:  

Galambos Attila: Igen, arra. Aki járta a falut. Kellene egy ilyen felügyelet is a községben, 

hogy lehessen telefonálni,  ha probléma van. Ennyi mondanivalója és javaslata lenne.  

 

Kondor Géza polgármester: Megpróbál válaszolni a kérdésekre.  

 

Lakossági résztvevő:  

Széchenyi István: Fotódokumentációval tudja igazolni, hogy a Diófa közben 5 m szakaszon 

áll a víz, ha esik az eső. Télen meg egy korcsolyapálya, szórva nincs. Kimondottan 

életveszélyes. Csak az ő kapuja előtt, sehol máshol. 5 m hosszan bokáig érő vízben kell járnia. 

Erre Slemmer képviselő úr a tanúja. Ez már 6 éve így van. Még egy e-mailjére sem reagáltak. 

Ez az egyik. A másik, pedig az, hogy tavaly kint volt nála a katasztrófavédelem, fizetett érte, 

hogy kipucolja a kéményét. Nem volt bent a rendszerükben, de jövőre már automatikusan 

fognak jönni. Ezt mondták neki. Nem jött senki. Pedig ki volt írva, de sehol sem volt a 

kéményseprő. Ez a két dolog érdekelné őt.  

 

Kondor Géza polgármester: Az a kérése, hogy egyesével tegyék fel a kérdéseiket, mert 

különben káosz lesz.  

Galambos Attila felé, a stranddal kezdené. Ma is fent volt a faág a wc tetején, azt meg tudja 

erősíteni. Reméli, hogy lekerül. Nem narancssárga kategória volt, lássák be.  

A másik, amikor a kabinok picik voltak, és olcsók, akkor az miatt jöttek a kérések, legyen 

kényelmes, komfortos, lehessen egy nadrágot felhúzni benne. El kell rajta gondolkodni. Az, 
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hogy kidöntötték a vastag falakat, nem volt hiába való, vékony gipszkartonnal meg tudják 

oldani az elválasztását. Az ajtókat nem szedték ki. Ezen el lehet gondolkodni. A 

tarifarendszerben meg lehetne határozni, hogy kis kabin, nagy kabin. Az idén ebből nem lesz 

semmi. Nem ígér olyant, amit tud, hogy nem fog betartani. A következő szezonig, ez nem olyan 

horribilis dolog, hogy ne tudják megcsinálni. Kitalálják azt a megoldást, ami a költségkímélőbb.  

A Császtai Strandnál is pályáztak, szívesen megmutatná, hogy mire kértek támogatást. Oda is 

kérték az úszóstéget, kb. 2,5 mFt összegben. A Császtai Strandra nem ítélték meg. A strandok 

általában 30-30 mFt támogatást kaptak. Nekik két strandjuk van, 2 x 28 mFt-ot kaptak 

támogatásként. Azt gondolja, hogy ajándék lónak ne nézzék a fogát. A Császtainál azt lehúzták. 

Most látják, hogy minek örülnek az emberek.  

A Császtainál egy úszószigetet szeretne majd rakni. Most nem jutott rá, és nagyon drága. Ennek 

négyzetmétere közel 100 eFt-ba kerül. A létrát még egy saválló létrára ki fogják cserélni, csak 

az még nem volt raktáron. Egy picit még komfortosabb lesz.  

Gyermekplázs. Tudni kell, hogy a strandnak egy részén van a Nemzeti Földalap tulajdonában 

egy terület, amire semmiféle engedélyt nem tud kapni. Most eljutottak oda több év után, a 

Vízügy áldását adta rá, háromszor kellet partvonalat módosítani, hiába volt ott kőrakás. Egy 

telekhatár-rendezést el tudtak intézni, és így az egész területet ahol horgásznak, a fahídtól 

kezdve, a földalap ki tudja vonni a nádas művelési ágból.  Ha abból kivonta, akkor már nem a 

földalaphoz tartozik, hanem a nemzeti vagyonkezelőhöz. Vagy visszakapják arra hivatkozva, 

hogy elhárult az akadály, mert ősnádast nem adhatnak bérbe, vagy pedig meg tudják vásárolni, 

vagy az építési engedélyhez meg tudják kérni a tulajdonos hozzájárulását. Amint az megvan, 

abban a pillanatban be tudják adni azt a 2 éves tervet építési engedélyeztetésre.  Közel vannak 

a megoldáshoz, de ennyire lassan megy az ügymenet. 

A közlekedéssel kapcsolatban annyit kell tudni, most amikor beszélt pár szót a 

közlekedésbiztonsági dokumentációról, felhívták a figyelmét, hogy nem egész Révfülöp 

területén van 30 km/h-s övezet, a bejövő utakat (Kővágóörs, Balatonszepezd felől), ezeket a 

lyukakat tömjék be azzal, és felrajzolták a térképre, hogy hol kötelesek, hol kell elhelyezniük 

ilyen 30-as táblákat, amik ki vannak fakulva, megújítani. Ahol ki vannak kopva, a 

buszmegállónál is, az útburkolatra háromszöget festeni. Sok mindenről lebeszélték őket, hogy 

nem lehet.  

 

Lakossági résztvevő:  

Galambos Attila: Több helyre tegyenek ki 30-as táblát.  

 

Kondor Géza polgármester: Ez járható út, ezt meg tudják csinálni.  

 

Lakossági résztvevő:  

Egy hölgy: A Császtai strandra szeretne visszatérni. Csatlakozna az előtte szólóhoz. A 

gyakorlati megvalósítást szeretné tudni. Napjában 8-szor megnézi a szép új kerítést, kívülről 

meg belülről, ott kell végig mennie, mert kétszer jár le fürdeni, és ez neki egy kicsit sok. 

Rendkívül fárasztó. Mikor lehet kijönni, mert azt mondta, hogy ezek a hölgyek, nem biztos, 

hogy megtanulják ezt a vonalkódos beléptető rendszer kezelését, és addig hermetikusan le van 

zárva. A 70 éven felülieknek hogyan lesz a kedvezmény érvényesítése? El kell menniük az 

adóshoz, Kovács Kálmánhoz, és kérni kell igazolást? Utána hova kell ezzel menni?  

 

Kondor Géza polgármester: Kovácsné Sári Ildikóhoz a másik ajtóhoz, aki adja a másik 

igazolványt és kész.  
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Lakossági résztvevő:  

Egy hölgy: Ezt fogják tudni a pénztárosok? Ő már sajnos megvette a 9000 Ft-os bérletet.  A 

kabinhoz is szeretne csatlakozni. Az ilyen idős emberek, mint a családja, ha egyszer leül a 

földre, onnan többet nem tud felállni. Valamire le kell ülnie, vagy feküdnie. Semmi másra nem 

kellett az a kabin egész nyárra, mint hogy ott tartották azt az eszközt, amire le tudtak ülni. Akkor 

hogyan lesz ez? Mondta, hogy lesz szekrény, ahova berakják. Mikor lesz ez a szekrény? 

Hogyan lesz? Ez mind olyan, hogy nem 3 hét múlva, nyár végére akarják tudni, hanem most. 

Ezekre a gyakorlati dolgokra szeretne választ kapni. A diákoknak lesz kedvezményes, vagy 

nem lesz kedvezményes belépő? 

 

Kondor Géza polgármester: Átismételik, jó? Elmondja, még egyszer. Kezdjék a bejárással. 

Ki tudja következtetni, hogy merre lakik. A régi pénztár felé?  

Ha nem is tudják megtanulni a pénztárosok a beléptető rendszer kezelését, amint azt fizikálisan 

berakják, elképzelhető, hogy jövő héten bekerül. Azt kérte, hogy azt rakják be először, mert az 

váltja ki a legnagyobb felháborodást, teljesen joggal. Az ő elképzelése szerint előbb készen 

kellett volna lennie, mint a kerítésnek. Addig is, amíg nem működik a jegy felismerési rendszere 

a pörgőnek, bár szerinte egyből fog, 1-2 napon belül, akkor is ez a mechanikus racsni, abban a 

pillanatban működni fog.  

Folytatja, hogy mi a teendője. A Kálmánhoz bemegy, megállapítja, hogy adófizető, a 

recepciónál kifelé menet az Ildinek oda van adva az igazolvány, megállapítja, hogy valóban 70 

éves elmúlt, rányomja a bélyegzőt, aláírja, ráírja a nevet, címet, nyilvántartásba veszi, és attól 

kezdve ott van a bérlete, mehet a strandra. Amit már befizetett 9000 Ft-ot, úgy tartják 

igazságosnak, ha korábban megvette jogkövetően, ne érje kár, erre valószínűleg egy bartert 

tudnak elképzelni.  Kap egy igazolást, amely a kedvezmény összegét tartalmazza, azt vagy 

levásárolja kabinba, beszámítják, vagy ha jönnek az olyan ismerősök, akiknek nincsen 

kedvezmény, akkor a napi jegyet rávezetik (a különbözet összegéig mehetnek be fizetés nélkül).  

A diák kedvezményt csak a szezonbérletre hozták vissza.  

 

Lakossági résztvevő:  

Egy hölgy: Még a kabin volt, említette, hogy esetleg tudna biztosítani helyet.  

 

Kondor Géza polgármester: Az az, amit nem ígérhet meg holnaputánra, erre a szezonra. 

Abban maradtak, hogy a jelenlévők közül nagyon sokan fürdőegyesületi tagok. Ha nem, 

belépnek, vagy belépnek egy másik egyesületbe. Azt fogja javasolni, az elnök úrral beszéltek 

erről, a Fürdőegyesület kérjen ott magának egy pici telephelyet, akár a régi lángossütőt, amire 

kötnek egy együttműködési megállapodást, hogy valamit elvégeznek helyette.  

Odatelepítenének szekrényeket. Nem akar elkapkodva döntést hozni, mint a múltkor. Most ezt 

korrigálták. Hadd dolgozzák ki a megoldást a nyári tapasztalatok alapján, jövőre már senki ne 

legyen csalódott.  

Sűrítése a kabinoknak, az egy jó ötlet. Viszont nem akar olyant ígérni, amit nem gondolt át.  

Ezek a visszajelzések, és azért van a közmeghallgatás, hogy ezen most gondolkodnak, 

kidolgozzák, megbeszélik.  

 

Lakossági résztvevő:  

Fazekas Józsefné: Egy rövid kérdést szeretne feltenni a Császtai stranddal kapcsolatban. A 

kerítés mellett egy kitaposott ösvény van.  A vizesblokkig nem tervezik-e a burkolatot, a sarat 

behordják a vizes lábakkal.  

 

Kondor Géza polgármester: Az egy nehéz dolog, de biztos megoldható.  
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A mozgáskorlátozott bejárótól a vízitelepig, 1 m szélességben szerette volna elkészíttetni, 

belevették a pályázatba, de arra nem kaptak támogatást.  

A kabinoldalra nem tudja elhelyezni, vizet szeretett volna vezetni az öltözők felé, de nem tudták 

megoldani. A parti oldalra megvan a költségvetés, tudják, mennyibe kerül. Arra forrást kell 

találni.  

Az ő fontossági sorrendjük, az nem eset egybe az önkormányzat fontossági sorrendjével, mert 

ők biztos inkább ezt a sétányt választották volna. Ezt szerette volna megcsinálni, de látni az 

alagút végét. A terveik között szerepel, be van árazva.  

Nem mondja, hogy jövőre elkészül, mert sok mindent terveznek, gyermekfürdőt, öltözők 

visszaosztását. Nem akarja, hogy komolytalan legyen a dolog. Nem biztos, hogy nem éri őket 

olyan szerencse, hogy kapnak 5-10 mFt-ot, abból azt a Császtain megcsinálják. El kell 

gondolkodni, hogy mit szeretnének előbb a Császtain, a 2,5 mFt-os stéget, mint amilyen a 

Szigetin van? Vagy annak nagyjából másfélszeresébe kerül a járda? Át kell gondolniuk. Úgy 

gondolja, ha ebben a tempóban tudnak haladni, előbb, utóbb, 1-2 éven belül biztosan mindent 

el fognak érni, amit szeretnének.  

Mielőtt bármit ígérne, a homokozás, higgyék el, hogy mindennél fontosabb ahhoz, hogy jól 

érezzék magukat a strandon.  

 

Lakossági résztvevő:  

Fazekas Józsefné: Megköszöni a választ. Ha már megkapta a szót, kérdezne még. Az 

aszfaltozás során a Nefelejcs utca is elkészül?  

 

Kondor Géza polgármester: Rajtuk múlik. Nem ártana, ha a szomszédját lecastingolná. 

Akkor, amikor elkezdték, azt mondták a kivitelezők, majdnem lincshangulat volt.  Ha 

szeretnék, akkor nagyon szívesen megcsinálják. Nevet nem akar mondani, de ott lakik, egy 

iparos. Szeretnék, ha megcsinálnák? 

 

Lakossági résztvevő:  

Fazekas Józsefné: Igen.  

 

Kondor Géza polgármester: Jövő héten indul ez a program. Az anyag már itt van, a gép jövő 

héten érkezik. Ő már előbb meg akarta csináltatni. Ott, valamelyik utcában jelezték, hogy ők 

eddig is nyírták a füvet, nem szeretnék az aszfaltozást.  

 

Lakossági résztvevő:  

Csikós András: Három javaslata lenne. Az egyik, a Szepezdi utca – Kacsajtosi út 

kereszteződésében, tavaly is már beszéltek erről, polgármester úr mondta, hogy átvizsgálják a 

közlekedést az útkereszteződésekben, ott az a gond, hogy a Szepezdi utca lejt lefele, a 

kereszteződésnél, meg a Kacsajtosi út – Csörgő utca rész is szintén lejtőben van, és nem lehet 

belátni. A Szepezdi utcánál elsőbbségadás kötelező tábla van, de nem lehet látni, hogy jön-e 

autó. Ha valaki be akar kanyarodni a Szepezdi utcába, akkor ő is elég későn veszi észre, hogy 

foglalt a sáv. Érdemes lenne egy tükröt felrakni, hogy könnyebb legyen a közlekedés. A sarki 

telek rendezett, nincs magas bokor. Sajnos olyanok az útviszonyok, hogy nehezen belátható.  

A másik, a Szigeti strandnál az lenne a javaslata, 1 db csigás öltöző van, archimédeszes 

műanyag öltöző, ebből esetleg többet kihelyezni. Az alja homokos, ha lehetne műkővel kirakni, 

amikor az ember átöltözik, ne legyen homokos.  

A harmadik javaslata. Tudja, hogy nem Révfülöphöz tartozik, mindig lejárnak a mólóra, és 

gyönyörködnek a Balatonban. Azt lehet látni, hétvégeken, a hajózási társaságnak a részén, tele 

vannak a kukák flakonokkal, szeméttel. Tudja, hogy nem az önkormányzathoz tartozik, de aki 

idejön, csak azt fogja mondani aki, leszáll a hajóról, hogy milyen szemetes Révfülöp. Vagy 
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szólni nekik, vagy esetleg felvállalni, hogy fizesse a hajózási társaság a hétvégeken is, amikor 

nagyobb a forgalom, rendszeresen takarítsák ki.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni a kérdéseket. Rácz László kollégája hallotta mindkettőt. 

A tükör kihelyezését el tudja fogadni, indokolt, beszerezhető.  

A Szigeti Strandon az öltözővel kapcsolatban annyit elmondaná, nagyon sok igény érkezett, 

hogy szerezzenek ilyen öltözőket. Kapott 3 db-ot, és nem is kellett fizetnie érte, mert lehet rá 

reklámot rakni, egyebeket, ajándékba kapták. Amint az elsőt felállították, másnap reggel kb. 

hárman jöttek az irodájába, követelték, hogy ezeket tüntessék el a strandról. Ezért a másik kettőt 

nem merte felállítani. Azt megígéri, hogy ennek az egy csigás öltöző alá készíttet beton, vagy 

térkő burkolatot.  

A mólóval kapcsolatban, ugyanazt szokta mondani mindenkinek, aki azzal jött, hogy az nem 

az önkormányzat körzete. Amikor szemetet látnak senki nem arra kíváncsi, hogy kié. A mólón 

egyébként így is szedik a szemetet saját emberükkel. A holnapi napon már rá fognak hatni, 

jobban oda fognak rá figyelni, ha van ilyen probléma, mindenképpen kérni fogja a kollégákat.  

Eddig is a sajátjukként kezelték. Munkaszervezési odafigyeléssel ezt meg tudják oldani.  

 

Lakossági résztvevő:  

Szemethy Gábor: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Testület!  A horgászok képviseletében jött 

el. Megköszönik a gyors intézkedést a hínártalanítás ügyben. Mindenki megelégedésére 

megtörtént a héten. A másik dolog, amiért szóltak a horgászok, hogy képviseljék ebben az 

ügyben, a wc probléma a futballpálya előtti placcon, meg a Császtai strand utáni szakaszon. Ez 

már régóta húzódó probléma, nem tudnak a horgászok ott elmenni wc-re, mivel a fizetős 

strandra nem engedik be, nem tudnak bemenni, azért nem fizetnek belépőt. Tudják, hogy a 

mobil wc nem jó megoldás. Egy dolgot jónak lát, amit ők előadtak, horgászigazolvánnyal 

engedjék be őket a strandra, ha wc-re kell menniük. Ezt egy táblán kellene kihelyezni, mind a 

két helyen, hogy tudják, mi a teendő. Megmondja őszintén, jobbra, balra mennek a fák alá, és 

ott végzik el a dolgukat. Ez nem egy normális dolog.  

 

Kondor Géza polgármester: A Császtai Strandnál kihelyezték a táblát, meg a horgászhelyen 

is, meg a pénztárnál is, hogy a horgászok horgászigazolvány bemutatásával 20-30 perc 

időtartamig bemehet a strandra, wc-re. Senki nem fogja megnézni, hogy a mosdóba ment, vagy 

virslit enni. Még arra is jó, hogy egy kis ennivalóhoz tud jutni.  

Örül neki, hogy nem mobil wc-re gondolt. Révfülöpön mobil wc-t legeslegutolsó pillanatban 

fogja engedélyezni. A vadkempingezést nem támogatni, hanem visszaszorítani szeretné.  

Ha valakinek wc-re kell mennie, el tud sétálni a nyilvános wc-ig, illetve a strandig.  

Ha beléptető rendszer lesz, az mérni fogja az időt, ha túllépték, akkor fizetni kell. Azt gondolja 

az az időintervallum elég fog lenni. Ugyanarra gondoltak, mint a horgászok, pár éve találták ki 

ezt a megoldást. Az a baj, hogy nem sokan élnek vele. Lássák be, főleg a Császtai mellett, a 

férfiak rugalmasabban kezelik ezt a témát, mint a hölgyek, a 70% továbbra sem fog elmenni 

wc-re, de a lehetőséget megteremtették. Ha odatesznek egy mobil wc-t, amit szippantani kell, 

át kell mennie a hídon, aminek a teherbíró képessége nem felel meg arra, úgy se mennének be, 

mert jó érzésű ember 40 fokban úgy se menne be a mobil wc-be. Azt gondolja, a megoldás az, 

a Szigeti Strand nincs messze, a nyilvános wc sincs messze.  

A Császtai Strandnál, amit a gyermekfürdőnél mondott, ha megkapják a területet, akkor egy 

nyitott horgász szabadidő központot szeretne létrehozni, ahol tudnak halat pucolni, halat 

grillezni. Ott legyen egy olyan vizesblokk, ami a horgászoknak szabadon rendelkezésre áll.  
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Lakossági résztvevő:  
Szemethy Gábor: Még egy lenne, a lámpákkal kapcsolatban. Sok negatív kritika jött az utóbbi 

hetekben, amikor kicserélték, ezeket az új égőket az Európa sétányon. Rideg, fehér fényű, és 

gyenge fényerőt adnak, és zavaró a szemnek. A sétálókra is negatív hatást gyakorol.  

Panaszkodnak többen, hogy a régi izzók sokkal jobbak voltak. Ha erre az lenne a válasz, hogy 

energiatakarékosság miatt cserélték ki, akkor az energiatakarékos égők között is vannak meleg 

fényű, hangulatosabbak. A régi sokkal hangulatosabb volt. A bura sincs még visszahelyezve 

rájuk. Szeretnék a horgászok, meg az ott sétálók a régi fényforrást visszahelyezni, vagy olyan 

színű égőket.   

A Halász utca felújítása már nem tűr halasztást, a strand hátsó kapujától a mólóig. Olyan nagy 

a terhelés, fuvaros autó, áruszállító, a tévések jönnek-mennek, a zajterhelés nagyon nagy. Ennek 

az utcának a felújítása nem szerepelt a listán. Ez nagyon sürgős lenne, ha kell, a Halász utcai 

lakók aláírásgyűjtést kezdeményeznek, minél előbb legyen egy új réteg húzva rá, mert az a 

zajártalmat jóval csökkentené. Ez a legforgalmasabb út Révfülöpön. Központi út. Ezt az 500 

métert meg kellene csinálni minél előbb.  

Ez miatt szólt a Halász utcaiak nevében. A mögöttük lévő terület befejezése is fontos lenne, a 

maradék árokrész nincs feltöltve, és balesetveszélyesek azok a korhadt fák. A múlt heti 

viharban az egyik kitört, a mai napig úgy van leszakadva. Ott beteg gyerekek járnak, akiknek 

még veszélyérzetűk sincs. Nehogy tragédia legyen belőle.  

 

Kondor Géza polgármester: A lámpákkal kapcsolatban el tudja fogadni, amit mondott. 

Kössenek kompromisszumot, ezeket most soron kívül nem fogják kicserélni, ne pazarolják 

őket. Fekécs István pont azért, mert ilyen extrém drága búra rendszer van, keresi a megoldást a 

felújításra. Az egész sétányon, ami a biciklis út mellett van, a rózsakertestől, nincs 2 kW a 

fogyasztása. Azt meg kell fontolni, esetleg nem-e azzal járnának jobban, ha azt végigvinnék. 

Bár megjegyzi az se narancssárga fény, ugyanis ledes technológiával narancssárga fényt az 

országban egy helyen engedhetik meg maguknak, Hódmezővásárhelyen, Amerikában gyártják 

egy helyen. A rózsakertben egy kicsit barátságosabb fény van, mint az Európa sétányon, azt el 

kell ismerni.  

A Halász utcával kapcsolatban a következőt tisztázzák le. Elmondta, hogy a Halász utcában a 

fő cél az lenne, az autókat minél jobban kiszorítani, és a térkővel lehetőleg a focipályáig 

jussanak el. Ez nem kis pénz, nem tudnak mindent egyszerre csinálni, lássák be, de ha ennek 

megvan a realitása, akkor teljesen felesleges előtte néhány évvel aszfaltot húzni rá. A 

térkövezés 35-40 mFt. Az aszfaltozás kb. 12 mFt-ba kerülne. Építik a galériát, kultúrházat, ott 

azért még lesz teherforgalom, ami akár az aszfaltnak, akár a térkövezésnek nem tenne jót. Azt 

megígéri, hogy még a nyáron a kátyúzást megcsinálják. Lakó- pihenő övezet, 20 km/h 

sebességgel lehet közlekedni. Zajterhelést akkor jelent, ha valaki nem annyival megy, illetve 

most hogy nem kell dobbantani a fekvőrendőrnél, valamivel jobb a helyzet. Meg kell csinálni, 

de azt szeretnék, ha az is egy kandeláberes, sétány jellegű legyen. Amit most mondott, a 

szívéből szólt, hátul azt a területet rendezni kell. Tavaly, tavalyelőtt beszéltek erről, amikor az 

ott lakóknak, és máshol lakóknak is szerves hulladéklerakója kezdett lenni. Hibahatáron belül, 

de urai a helyzetnek. Amíg bírják, gyomirtózzák azt a részt, amit tudnak, ők pedig le szoktak 

arról, hogy ne oda vigyék a szerves hulladékot, oldják meg úgy, ahogy más emberek megoldják. 

Ki fog oda menni, meg fogják beszélni, hogyan tudnak továbblépni. Az árok feltöltését meg 

fogják csinálni. Párhuzamosan gondolkodnak, ennek örül.  

 

Lakossági résztvevő:  

Virányiné Horváth Anna: Van-e közterület felügyelő Révfülöpön?  

 

Kondor Géza polgármester: Nincs.  
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Lakossági résztvevő:  

Virányiné Horváth Anna: Ha a Káli úton kátyú van, mint például a könyvtár előtt, kinek kell 

bejelenteni? Ki fogja megcsinálni?  

 

Kondor Géza polgármester: Nekik jelentik be, de már bejelentették a Közútnak. Van még 

egy besüllyedés picivel feljebb a könyvtár fölött, ami az ő kivitelezőjüknek a sara. Az a cső 

süllyedt meg, amit ők vittek át az út mellett, azt nekik kell megcsinálni. Kátyú több helyen van. 

Az iparcikk előtt még kárbejelentés is érkezett néhány hete, amit szintén továbbítottak a közút 

felé.  

A kátyú őt is irritálja. Elkészítették a járdát, már nincs új bekötés, egy vékony aszfaltréteget 

húznának rá, és jól mutatna. Rajta vannak, hajtják őket. Szerencsére nem nekik kell csinálni, de 

higgye el, megpróbálják elérni.  

Ha jön a lakossági bejelentés, annak örül, mert alá tudja támasztani, nem az önkormányzat 

hisztizik, hanem igenis vegyék észre a lakossági észrevételeket. Ha ilyen van, nyugodtan 

küldjék el, utána készít még hozzá fényképet, és tovább is küldik.  

 

Lakossági résztvevő:  

Virányiné Horváth Anna: Szeretnék megköszönni a murvatámogatást a felső útra, ahol ő 

lakik. Viszont nem tudja azt mondani, hogy milyen utca nevében köszöni, mert 1 éve beadták 

az utcanév igénylést, többen mondták, hogy nem tudnak eljönni, de az ő nevükben is kérdezze 

meg, vagy legalább kérje meg, hogy írásban egy választ miért nem lehet kapni, amikor öten 

állandó lakosok vannak ott. Mi a probléma ezzel?  

 

Kondor Géza polgármester: Ezt már elküldhették volna. A testület már tárgyalta, sokat 

gondolkodtak rajta, a részletesen kifejtették a döntésüket. Jegyző asszonnyal jövő héten 

összeállítják, megküldik a választ, ki fogja postázni. Személyesen beszéltek már róla, de írásban 

is meg fogja küldeni.  

 

Lakossági résztvevő:  

Virányiné Horváth Anna: Tavaly is levágták a füvet a kilátóhoz felvezető lépcsőig. Az a 

kérésük, hogy nyáron csak egyszer vágják le. Most még nem kell, Rácz László tudja.  

25 éve vannak itt, nagyon rosszak az utak. A kifordulások, felmenő utak, ha kijönnek a Mandula 

utcán, nem lehet kijönni a Petőfi utcára, egyszerűen nem lehet belátni, annyira benőttek az ágak, 

meg tényleg jönnek le 50-vel.  

 

Kondor Géza polgármester: Az utcanévvel kapcsolatos megkeresésükre válaszolni fog.  

 

Lakossági résztvevő:  

Virányiné Horváth Anna: A strandról nem beszél, mert kisgyerek van a családban, Pálkövére, 

Ábrahámhegyre járnak.  

 

Kondor Géza polgármester: Azt tudja mondani, a Szigeti Strand homokozásánál, jövőre a 

kisgyermek is nőni fog, de nem annyit, hogy oda biztos be lehet majd vinni egy 3 éves 

gyermeket. Azt garantálja.  

 

Lohwasser Magdolna: A sportpálya és a Szigeti Strand között van az a csatorna. Az valami 

rettenetes. Naponta több százan mennek el mellette, és az a csatorna mindig piszkos, tele van 

szeméttel. Ezen nem lehetne változtatni? Az a gyalogút, ami a Szigeti Strand kerítése mellett 

vezet be, az se különb. Ez az egyik, amit akart mondani. A másik pedig, eltűnt az a szeméthegy 
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a gyógyszertár mögött, most csak egy üvegkonténer van. Hova lehet vinni a papírt, és a 

műanyagot?  

 

A lakosság részéről válaszolnak: Szelektív zsákban lehet gyűjteni, amit a Tourinform irodában 

lehet kérni. 

 

   

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a válaszadást. Tavaly nyáron bevezették, erről már 

kellett volna információt kapni, a háztól történő szelektív szállítást. Ez azt jelenti, hogy az 

állandó lakosok kaptak 200 l-es kerekes kukát, de kérhettek kisebbet is, az csak az állandó 

lakosokra vonatkozik. Szerette volna, ha másra is vonatkozik, de a szolgáltató pályázata 

alapján, csak az állandó lakosok igényelhették. Az üdülőtulajdonosok csak szelektívgyűjtő 

zsákra jogosultak, amit a TOURINFORM Irodában be lehet szerezni. Lista alapján be tudják 

azonosítani, és ezt minden hónap második keddjén szállítják el. Szigorúan csak műanyagot, 

papírt, és fémhulladékot lehet elhelyezni, üveget nem. Teljesen ingyen szállítják el. Saját 

tapasztalata, hogy 200 l elég.  

Azok az utcák, ahol nagy szemetes autóval nem járhatók, ott ki kell vinni egy olyan helyre, 

ahonnan elszállítják.  

 

Lakossági résztvevő:  

Galambos Attila: A zaj, és a motoros permetező esetére még nem válaszolt.  

 

Kondor Géza polgármester: Fejből nem tudja ezt a rendeletet, ezt még az elődök alkották 

meg,  annak idején négyzetméter határhoz kötötték. Egy kicsit visszautalna a közterületes 

státuszra. Egy igaz, hogy a közterület felügyelő, mint köztisztviselői státusz a közös hivatali 

megállapodás nem tartalmazza. Ehhez, hogy valaki ilyent be tudjon vezetni, ehhez az ő 

egységes akaratuk kellene. Elmondja, hogy miért nem látja normális megoldásnak. A közterület 

felügyelő egy drága intézmény. Nem olyan, mint a rendőr, hogy hétvégén, amikor vannak ezek 

a zajok,  telefonálnak neki, és szolgálatba helyezi magát. Rugalmatlan szabályrendszer kötelezi. 

Egy dolgot tud csinálni. Feljelenti a szomszédját, hozzáadva nevét, arcát, bejön a hivatalba, és 

a jegyző küldi ki a figyelmeztető levelet, és amennyiben még egyszer előfordul, mennyivel 

büntethető. Pont az idén volt egy rendeletmódosítás, árat rendeltek mindenhez.  

A statisztikákat meg lehet nézni, 5000 Ft büntetésből származó bevétel volt. Név nélkül is lehet 

bejelentést tenni, csak azt mondják meg, melyik időpontban, és hol csinálta. Figyelmeztetéssel 

kezdenek.  

Magából indul ki. Ha kapna egy ilyen levelet, akkor utána elgondolkodna, lehet, nem ismeri a 

jogszabályt, megkérdezi, elnézést kér. Ha nem, akkor bizonyítás esetében, fel tudnak lépni.  

Van olyan, amikor hétvégére lejön a család.  Lejön péntek este, vagy szombat délelőtt, és esik 

az eső szombaton, és akkor mit csinál? Vasárnap reggel kisüt a nap. Vagy jogszabályt sért, vagy 

ott hagyja, és jövő hétvégén már esélye sincsen neki, és ha szombaton lehetőség van rá, akkor 

ott fog gyalulni egész szombaton, meg még lehet vasárnap is. Vannak olyan részei a 

rendeletnek, amit az ember, ha egy kicsit az élet szempontjából közelít meg, nem biztos, hogy 

jó. A motoros permetező nem ez a kategória. Akinek 50 m2-e van, és a levegőbe fújó motoros 

permetezőhöz ragaszkodik, az nem normális, mert van az a szivattyús, amit nem is vesznek 

észre, hogy megy. Vannak ezek az akkumulátoros permetezők, az önkormányzati dolgozók is 

ilyennel dolgoznak.  

A saját példáját hozza fel példaként, ő még belterületen lakik, de az utca túloldala már 

külterület, amire már nem vonatkoznak ezek a szabályok. Vannak ilyen anomáliák.  

Amikor felvetnek egy problémát, akkor mindig becsuknak egy kiskaput.  

Lassan megszűnik a szőlőművelés Révfülöpön, nem éri el a 600 négyszögölet a szőlőterület.  
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Lakossági résztvevő:  

Galambos Attila: Ő nem a szőlőterületen lévő permetezéseket kifogásolja, de vannak olyan 

díszkertek, ahol bérmunkába jön a Fülöp-kert, és motoros permetezővel nyomatja. 

 

Lakossági résztvevő:  

Galambos Attila felesége: 6 méter magasan az egész területen.   

 

Lakossági résztvevő:  

Galambos Attila: A környezetében lévő összes telek, ahol málna, ribizli stb. terem, oda dől át 

a permet.  

 

Kondor Géza polgármester: Ő most nem erre a szabálysértő rétegre gondolt. Ezzel még 

egyszerűbb a helyzet, mert ezek a cégek nyilván nincsenek tisztában a révfülöpi szabályokkal.  

Őket egy levélben fogja tájékoztatni, hogy lakossági kérésre, amennyiben ilyen jellegű 

tevékenységet szeretne folytatni, hétköznap végezzék, illetve a rendeletet mellékelve az alábbi 

feltételekkel. Ha nem, akkor kéri, hogy neki jelezzék. Rendőrségi segítséget a jogszabály 

betartására tud kérni, mint a horgászoknál látták, kapni is fog. A rendőrnek van tekintélye, a 

közterület felügyelőnek nincs. A közterület felügyelő drága intézmény, és nem hatékony. A 

rendőrség komolyan veszi ezeket. Az a jó, amikor lakossági jelzés érkezik, mert akkor azt tudja 

alátámasztani, nem az ő heppje miatt van. A vállalkozók részéről jön a probléma, nem a 

szőlősgazdáktól, így tudja a megoldást.  

 

Lakossági résztvevő:  

Szemethy Gábor: Még két téma volt, amit szeretett volna elmondani. A téli nádaratás. Amikor 

befagy a Balaton, mint most, idén, szervezetten történjen a nádnak a leirtása, mert akkor nem 

rohad bele a Balatonba tavasszal, és esztétikailag is a település szépségét mutatja, mert ilyenkor 

nyáron láthatják, hogy mólótól jobbra, balra milyen szép a nád, ha le van nyírva. Az idén télen 

is, itt volt, ott volt lenyírva a nád, nem volt szervezett az egész.  Önkéntes alapon Czuczor Gyula 

a Szigeti utcáról nyírogatta a nádat, meg tüzelte el. A kempingnél rendesen végig volt nyírva. 

Nem volt egységesen, szépen lenyírva. Ez lenne az egyik kérés, hogy jövőre ez szervezetten 

történjen.  

A másik a hölgynek, a Szigeti Strandon az a nádsarok már 50 éve, még a szülei fiatal korában 

is ott volt, az mindig, a Strandnak egy szép sarka volt. Ha megnézi a Balatoni Nyár televíziós 

műsorát, az operatőr kolléga mindig azzal a felvétellel kezd. Ellenzi, hogy azt a sarkot kiirtsák.  

 

Kondor Géza polgármester: Nincs ismerete arról, hogyan lehet legálisan nádat irtani. Arra 

kapnak egy engedélyt, amit megkaptak. Az nem nádirtás, szervezetten, amit egy-két önkéntes 

csinál, amit az általa említett kedves úr csinált. A nádat nem szabad elégetni. Az engedély 

kiadásakor ezt megtiltják.  

Az önkéntes kollégája ott hagyta az égő, bűzölgő nádat. A szembe szomszédok hívták, hogyan 

lehet ilyent csinálni. Amit csinált, maradjanak annyiban, hogy rombolás volt.  

Az önkormányzat teljesen tudatosan, szervezetten elkezdte az általuk felállított fontossági 

sorrendben a nádirtást. Először a strandok, rózsakert előtti rész, illetve, ahogyan haladnak a 

Császtai felé. Azért fontossági sorrendben, mert ha nem érnek a végére, mert bizonyos 

munkavédelmi szempontoknak is meg kell felelni, ha abba kell hagyni, mert a jég neki áll 

olvadni. El kell gondolkodni azon, hogy ez a hínárvágó cég nádvágással is foglalkozik, most 

már nagyjából tisztában vannak a tarifájával, ez a gép kétéltű üzemmódban is tud dolgozni, 

elképzelhető, hogy gazdaságosabb, ha azzal két nap alatt letolatják az egészet. Ilyenkor vannak 
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a civil egyesületek, amelyek vízhez, parthoz kötődnek, a nádnak kihordásában, pótkocsira 

rakásában tudnak segíteni. 

Azt nem lehet csinálni, hogy önkéntesen el kezdik a nádat aratni, mert nem őt büntetik meg, 

hanem az önkormányzatot.  

Azon vannak, hogy megcsinálják, de neki a szervezettség azt jelenti, rózsakert, strandok, 

Császtai, és ha marad energia, akkor a kemping felé mennek tovább.   

Azt gondolja, ha valaki egészséges nádra vágyik, és horgász, akkor szeretettel várják a 

segítségüket.  

 

 

Lakossági résztvevő:  

Molnár László: Vízi Sportegyesület nevében megköszöni a Császtai Strand kerítésének rendbe 

tételét. Gratulál a kivitelezéshez, megszépült a kistelepük. Szívesen szolgáltatnak ennek fejében 

az önkormányzat felé, a nyaralók hozhatnak oda szörföt, vízi eszközt nyáron ingyenesen tárolni, 

és biztonságosan.  

Nyaralótulajdonosként többen megkérték, a Csörgő utca 29-nél van egy nagyon veszélyes 

kanyar, kitérni sem lehet egy villanyoszloptól, oda szeretnének egy tükröt kérni. Csak ez az egy 

kérésük lenne.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni a felajánlást, megbeszélik majd az együttműködési 

megállapodást, hogyan lehetne ezt a strandlátogatókra kiterjeszteni.  

Azt az oszlop dolgot a tükörrel, megnézik, és ha valóban indokolt, nagyon szívesen kihelyezik.  

 

Lakossági résztvevő:  

Széchenyi István: Még nem kapott választ, mi lesz a Diófa közzel, ami télen életveszélyes.  

Alig tudott elmenni a boltba, mert annyira hepehupás, tiszta jég állandóan, az, hogy még előtte 

mi van, az plusz ráadás, de az egész utca egy katasztrófa, nem lett megalapozva rendesen, előtte 

a legmélyebb. Horváth László megcsinálta a bejáratot, de ő is nála fordul be.  

 

Kondor Géza polgármester: Az előbb az utak felújításánál mutatott néhány utat. Muskátli, 

Sellő, Aranyhíd. Fontossági sorrendet kellett felállítani, bízik abban, hogy a Diófa közbe is el 

fognak jutni. A Diófa utca az ott lakók arányaihoz képest nem annyira sok. A legjobb lenne, 

mindet azonnal megcsinálni.  

A másik pedig az, azok az utcák, ahol nincs csapadékvíz elvezetés, konkrétan árok, csatorna, 

márpedig ott nincsen, tudni kell, hogy a tulajdonosnak az útról a víznek az elvezetését tűrni és 

elősegíteni kell. Megpróbálja a függőleges elágazóig elfolyatni, de nem mindig szokott 

sikerülni. Azt is tudni kell, ahol betonlábazat, út van, és ott van egy vályú, egy mélyedés, mert 

olyan a domborzat, azt a gravitációt még nem találták, hogy nem fog megállni.  

 

Lakossági résztvevő:  

Széchenyi István: Nem azon múlik. 

 

Kondor Géza polgármester: A kerítése felé el tud folyni a víz? Akkor nem az lenne az 

egyszerűbb megoldás, és olcsóbb?  

 

Lakossági résztvevő:  

Széchenyi István: Ha magas a vízszint, akkor természetesen hozzá is befolyik a víz.  

 

Kondor Géza polgármester: Nem zárják le az ügyet. Amikor az aszfaltozás kezdődik, akkor 

megnézik. Ott valami átfolyási lehetőséget, megjegyzi neki is biztosítani kellene, de ha őt 
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megnyugtatja, szívesen kihívja a katasztrófavédelemtől vízüggyel foglalkozó kollégát, és akkor 

majd ő megmondja mi a javaslata, csak az a veszélye, hogy ha ő a megoldás kulcsa, át kell 

engedje a vizet, az neki nem jó. Pár centit próbálnak töltögetni rajta, ha nem oldódik meg a 

gond, akkor átvezetik a telken.  

 

Lakossági résztvevő:  

Széchenyi István: A szomszéd telkeknek miért nem kell az átvezetés, mert náluk is megáll a 

víz?  

 

Kondor Géza polgármester: Lát itt közülük valakit? Más a domborzat. Van egy ilyen Sellő 

utcai probléma is. Nincsen fizikai megoldás. Van egy vályú, arra lejt, ott lakik valaki, merre tud 

folyni? Lefele. A Diófa utcában nincs csatorna, nincs hova kivezetni a vizet.  

 

Lakossági résztvevő:  

Széchenyi István: A Diófa közről beszél, ne keverje össze.  

 

Kondor Géza polgármester: A Diófa közből a Diófa utcára kellene kifolynia a víznek.  

 

Lakossági résztvevő:  

Széchenyi István: Az ő utcája vízszintes.  

  

Kondor Géza polgármester:  Milyen választ szeretne hallani?  

 

Lakossági résztvevő:  

Széchenyi István: Legalább azt az 5 métert töltsék fel, mert akkor el fog onnan folyni, nem fog 

megállni a víz. 

 

Kondor Géza polgármester: Egyszer már próbálták, de akkor sem tudtak annyit emelni.  

 

Lakossági résztvevő:  

Széchenyi István: A másik a kéményseprő, senki nem jött.  

 

Kondor Géza polgármester: Az, hogy a katasztrófavédelemhez átrakták ezt a jól működő 

rendszert, azt nem az önkormányzat találta ki. Ők sem boldogok tőle, mert eddig egy telefon 

volt, és a problémát meg tudták oldani. Vannak olyan dolgok, amelyek első próbálkozásra nem 

igen sikerültek. A Kormányzat is követ el hibákat, mint amilyeneket ők is az idénybelépőkkel, 

elsőre nem azt az eredményt értek el, amit szerettek volna, de előbb, utóbb felnőnek a 

feladathoz. Ugyanez volt a szemétszállítási díj számlázással, amikor bevezetik a központi 

számlázást. A kéményseprésnél is akkora káosz van, tud adni kapcsolatot, kijönnek soron kívül, 

ha speciális vizsgálatot kell elvégezni, de amit fél éve kitettek a képújságra, hogy jönnek, látott 

valaki kéményseprőt? 

 

Lakossági résztvevő:  

Egy hölgy: A honlapon sajnos kint van, hogy június 9-13 között jönnek. Mivel nem jöttek, ő 

felhívta a 1818-at, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy csúsznak, meg fognak érkezni, és előtte 

2 héttel minden postaládába be fognak dobni egy hirdetményt, hogy mikor jönnek.  

 

Lakossági résztvevő:  

Német Zoltán: A Fürdő utca alsó, 71-es úti meredek részén, a lépcső mellé készül-e valamikor 

korlát. Ezt szerette volna megkérdezni.  



28 
 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a kérdést, mert majdnem elfelejtette, hogy írásos 

kérdések is érkeztek, és az egyik kérdés, ez volt.  

Müller kollégával kb. 10 napja voltak megnézni.  Az ottani ingatlantulajdonosoktól kellene 

engedélyt kérnie, hogy belülről valamilyen konzol csatlakozót kitegyen, nem igazán lát 

lehetőséget más megoldásra. Megnézeti egy akadálymentes tervezővel, és az érintett 

ingatlantulajdonosok hozzájárulását fogja kérni.  

 

Lakossági résztvevő:  

Német Zoltán: Amennyiben segítség, ő megpróbál a szomszédokkal beszélni erről.  

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a segítséget. Maga a költség jelentéktelen, biztos, 

hogy nem igényel költségvetés módosítást. Saját területükön, a közben, nem tudja megoldani, 

annyira le kellene szűkíteni az utat, hogy utána az lenne baj.  

 

Lakossági résztvevő:  

Szemethy Gábor: A kerékpárúttal kapcsolatban lenne két észrevétele. A Császtai Strandnál 

ahogy mennek, van az az éles kanyar, ahol nagyon veszélyes a szituáció, nagyon forgalmas a 

kerékpárút. Oda valami korlátszerű valamit kellene elhelyezni.  

A benzinkút után már évek óta be van jelölve több mélyedés a kerékpárút közepén, amit be 

kellene foltozni.  

 

Kondor Géza polgármester: Jó, hogy felhozta a témát, egy írásos javaslat is érkezett erre, nem 

a közmeghallgatással kapcsolatban. A vízisport telep sarkánál javasolták azt, hogy egy 10 

méteres áthidalóval, a fát másik oldalról megközelítve el lehetne kerülni ezt a problémát. A 

vasúttal kell egyeztetni, az ő hozzájárulásuk kellene. A korlát is jó ötlet első körben. Közlekedik 

biciklivel, ő is érzékeli a problémát. Az még jobb ötlet lenne, ha egyenesen továbbvinnék az 

utat, de a vasútnak kellene a hozzájárulása ahhoz. Ezt javasolta egy szemben lévő 

ingatlantulajdonos.  

A benzinkút utáni hibákra azt tudja mondani, amit a romtemplomnál mondott, a benzinkút a 

határ Kővágóörssel.  

Révfülöpön a bicikli úton egy megoldandó feladat lát, nem olcsó, ha jön visszafelé, fél úton van 

egy besüllyedés, domború, nem éles, nem annyira balesetveszélyes, de azt meg kell csinálniuk.  

Révfülöp-Kővágóörs határa egyértelműen látszik.  

 

Lakossági résztvevő:  

Szemethy Gábor: Értesíteni kellene Kővágóörsöt. 

 

Kondor Géza polgármester: Jegyző asszony átadja az információt. Most megy egy nagy 

kerékpárút fejlesztési program, ahol úgy veszi észre, az utak felújításánál az infrastruktúra 

javítására nagy hangsúlyt fektetnek. Gyorsan lerakták az utakat, de elhasználódtak, és ott is az 

alap rosszabb, mint a Halász utcában volt. Ha Révfülöpön lát ilyent, akkor kéri, hogy jelezze. 

Kővágóörsnek pedig jelzi, hogy volt ilyen észrevétel.  

 

Lakossági résztvevő:  

Szemethy Gábor: Egy ismerősét a mentő vitte el. Rendesről szokott átjönni, belement ebbe a 

lyukba.  

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e még valakinek kérdése, 

észrevétele? 



29 
 

 

Lakossági résztvevő:  

Nemes Györgyné: Nem biztos, hogy ide tartozik, de minden évben előtte, a Nefelejcs utcában, 

csőtörés van legalább egy. A Vízműnek kellene jeleznie, azt mondták, hogy régi eternit cső van 

lefektetve.  

 

Kondor Géza polgármester: Ezt már jelezte az önkormányzatnak, ha jól emlékszik 1 éve, volt 

bent náluk ezzel kapcsolatban. A DRV-nek továbbították is a megkeresését. Ha megtenné azt, 

hogy valamikor e-mailben még egyszer átküldené ezt frissítve. Most több DRV-vel folyó ügyük 

van, még egyszer felfrissítené ezt velük.  

Tisztelettel kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése? 

Amennyiben nincs, megköszöni mindenkinek az észrevételét. Megígéri, hogy amik 

elhangzottak, próbálja abba az irányba terelni a dolgokat, hogy ezek ne okozzanak 

kellemetlenségeket. Azok, amelyek közös gondolkodást, vagy egy új rendszernek a 

kidolgozását igényli a következő szezonig, kis csoportokban, találjanak ki jó megoldásokat a 

szekrényekre, hogy tudják a helybelieket úgy privilegizálni, hogy közben az ideérkezőknek a 

komfortérzetét ne rontsák. Találják ki közösen, és a következő év nem lesz problémás.  

Nagyon szépen köszöni mindenkinek, hogy ilyen aktívan részt vettek, a kritikát is, és a 

támogató észrevételeket is. A közmeghallgatást 19,52 órakor bezárja.  

 

 

   

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

 

 

Tóthné Titz Éva 

aljegyző 

 

 

 


