Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 14-én
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme
Jelen vannak: Kondor Géza
Török Péter
Eitner József
Miklós Tamás
Simon László
Slemmer József János
Sümegi Gábor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
(7 fő)

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Müller Márton
főtanácsos, Balogh Péter Vízi Sportegyesület Elnöke, Sztrík Ákos őrsparancsnok, Molnárné
Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző.
Jegyzőkönyvvezető: Kovácsné Sári Ildikó.
Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a
megjelent képviselő urakat, jegyző asszonyt. Köszönti a civil egyesületek képviseletében
Balogh Péter urat, aki a Vízi Sportegyesületet képviseli, valamint Sztrík Ákos
őrsparancsnokot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 6 fő
képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Kondor Géza polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja, hogy a zárt ülés
napirendi pontjára vegyék fel a lakásfelújítási támogatás megállapítására érkezett kérelem
elbírálását.
1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása.
Előterjesztő: rendőrőrs parancsnok
2. A 2017. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
3. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
4. Belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
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5. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2017.
évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
6. Gyermekvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
7. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
8. Az önkormányzati ingatlanok hasznosítása, fejlesztési lehetőségei
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
9. Strandi területek vendéglátó ipari célra történő bérbeadása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
10. Csoportos veszteglőhely üzemeltetésének szabályozása a volt teherkikötő területén
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
11. Piac üzemeltetésére érkezett ajánlat elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
12. Vízi csúszda üzemeltetésére érkezett ajánlat elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
13. Magyar-Finn Baráti Társaság támogatási kérelme
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
ZÁRT ÜLÉS:
1. Közterület használat iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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2. Lakásfelújítási támogatás megállapítására érkezett kérelem elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal,
kézfenntartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat, és azok alábbi sorrendben történő
megtárgyalását.
Napirend
1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása.
Előterjesztő: rendőrőrs parancsnok
2. A 2017. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
3. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
4. Belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
5. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2017.
évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
6. Gyermekvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
7. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
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Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
8. Az önkormányzati ingatlanok hasznosítása, fejlesztési lehetőségei
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
9. Strandi területek vendéglátó ipari célra történő bérbeadása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
10. Csoportos veszteglőhely üzemeltetésének szabályozása a volt teherkikötő területén
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
11. Piac üzemeltetésére érkezett ajánlat elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
12. Vízi csúszda üzemeltetésére érkezett ajánlat elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
13. Magyar-Finn Baráti Társaság támogatási kérelme
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
ZÁRT ÜLÉS:
1. Közterület használat iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Lakásfelújítási támogatás megállapítására érkezett kérelem elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt eseményekről,
valamint a polgármester és a bizottság elnökének a két ülés közötti időben történt átruházott
hatáskörök gyakorlásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban kiegészítést nem kíván tenni. Kérdezi a
szociális bizottság elnökét, hogy van-e közlendője.
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: Tisztelt Képviselőtestület. A bizottság 3 fő részére összesen 150.000 Ft rendkívüli települési támogatást
állapított meg. 1 fő támogatási kérelmét jogosultság hiányában elutasította.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni az elnök úr tájékoztatását. Megkérdezi, kinek van
kérdése a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban?
Amennyiben kérdés, észrevétel nincs a lejárt idejű határozatokkal kapcsolatban, szavazásra
bocsátaná, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, kézfenntartással
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
67/2018. (V.15.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Átadja a szót a százados úrnak, hogy pár szóval tolmácsolja a
lakosság felé a helyzetet.
Sztrík Ákos őrsparancsnok: Köszönti a megjelenteket. Néhány szóval kiegészítené ezt a
beszámolót, amit sajnos nem Bódis István tudott elkészíteni, mivel tartósan betegállományban
van a körzeti megbízott. Reméli, hogy minél hamarabb vissza fog térni betegségéből.
A bűncselekmények alakulásával kezdené. 2016-ban 34 db bűncselekmény volt Révfülöpön,
2017-ben csak 18 db. Azt gondolja, hogy ez nagyon komoly csökkenés, nagyon komoly
eredmény. Ráadásul úgy, hogy a közlekedési bűncselekmények, az ittas vezetések is
visszaszorultak 13-ról 6-ra, a személy elleni bűncselekmények 6-ról 2-re, a vagyon elleni
bűncselekményeknél is 10-ről 5-re csökkent az elkövetések száma. Ami viszont rossz
tendencia, ezen számokkal szemben az a közlekedési balesetek száma. 2016-ban 4 db volt,
2017-ben 7 db volt, és ebből volt 1 halálos is. Ezt a számot mindenképpen javítaniuk kell. Ezt
próbálják a minél nagyobb rendőri jelenléttel biztosítani, baleseteket megelőzni legjobban így
lehet, sebességmérő eszközök működtetésével.
Megköszöni a Polgárőrök segítségét. Veszprém megyében a Tapolcai Rendőrkapitányság 1
héttel ezelőtt megkapta az Év Rendőrkapitánysága díjat, a nagyon jó szereplésük, és a
mérőszámuk miatt. Biztos, hogy ebben nagy segítségükre volt a Polgárőrség. Reméli, hogy a
jövőben is számíthatnak a ténykedésükre. Reméli, hogy a polgármester úrral is, és a testülettel
a kapcsolatuk továbbra is jó lesz. Bármiben tudnak segíteni, a rendelkezésükre állnak.
Ha esetleg van valakinek valamilyen kérdése, akkor szívesen válaszol.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatót. Az őrsparancsnok úrral a legtöbb
konzultációjuk mondhatni pitiáner ügyekkel kapcsolatos. Sátorozás, illegális lom elhelyezése,
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teherautók üldözése a Káli úton. Azt tudja mondani, hogy megértő fülekre találtak a
rendőrségnél. Nagyon örül az eredménynek, mert az nekik is eredmény.
Azt hitték tavaly, hogy az nagyon jó szám, de a 2017. évi megfelezte a 2016. évet. Ez azt
jelenti, hogy a lakosság, illetve a rendbontó jelöltek érzik a törődést. A rendőrség,
Polgárőrség, a kamerarendszer nagyon jó helyzetet teremtett.
Azt javasolja, használják ki a lehetőséget, akinek valamilyen kérdése, javaslata van, felteheti
azt.
Slemmer József János képviselő: Azt szeretné megkérdezni, hogy a régióban, az őrs
területén Révfülöp a bűnelkövetés tekintetében milyen helyen áll?
Sztrík Ákos őrsparancsnok: A lakosság arányához képest ez a 18, azt gondolja, hogy ez egy
nagyon jó szám. A többi településhez képest, és a lakosság arányához képest Révfülöp egy
egészen kiemelkedően biztonságos település.
Török Péter alpolgármester: Annyit szeretne kérdezni az elhangzott, legkritikusabb
balesetekkel összefüggően, hogy volt a 2018-as évre vonatkozóan egy célkitűzés, az ő
munkájukat is segítenék, ha ezeknek a baleseteknek a körülményeire valamilyen
visszacsatolást kaphatnának, hogy az önkormányzatnak milyen feladata lehet akár a közúti
hatósággal együttműködve, hogy a kritikus helyek biztonságosabbá tegyék. A 71-es út, ami
több településen keresztül megy, sebességcsökkentés szigetek kiépítésével, egyéb törekvések
vannak. Náluk is volt már olyan, ami erre irányult, a gyalogos átkelőhelyek telepítése, és
annak valamilyenfajta jelzésrendszere. Van-e olyan tennivalójuk, ami érdemes lenne
elindulniuk, máshol már esetleg bevált.
Sztrík Ákos őrsparancsnok: Jó eszköznek tartja a sebességjelző készüléket, ami Szigligetnél
is kint van, ami ugyan nem mér, de elég jó figyelemfelhívó eszköz. Ilyen eszközök
telepítésével lehetne a baleseti számokat is csökkenteni. Nagyon sok esetben a baleset az
egyén hibájából következik be, ami nem feltétlenül a sebességtúllépésből adódik. A sebesség
csökkentésére ezek az eszközök nagyon jók. A vadelütések megelőzésére lehetne figyelem
felhívó táblákat kitenni. Nyilván mindenki tudja, hol vannak a szokásos vadátjárók, ahol a
vadak vonulása szinte minden napos. Oda olyan figyelem felhívó táblákat kihelyezni, ami
ténylegesen figyelem felhívó. Például tudná említeni a 84-es számú főutat, ahol, ha valaki
megnézni Balatonedericstől Sopronig mindig meg van ismételve a tábla, 2-4-6 km-enként.
Azt gondolja, hogy ezeknek a tábláknak így sok értelme nincs, ezek a hivatalos KRESZtáblák. Ő nem erre gondolt. Hanem olyan táblákat kihelyezni, ami akár egy vadállatot mutat
be, vagy valami másféle figyelemfelhívó dologgal lassítani a forgalmat.
Kondor Géza polgármester: A 7 balesetből, ami bekövetkezett milyen arányban következett
be bel-, illetve külterületen? Köztudott, hogy Révfülöptől Balatonrendesig terjedő szakaszon
történnek a balesetek. Belterületen fordult elő baleset? Ha igen, akkor az milyen jellegű volt?
Sztrík Ákos őrsparancsnok: A balesetek nagy része külterületen volt, a benzinkút utáni rész,
ami nagyon sokszor érintett. Ott is meg kellene vizsgálni egy forgalomkorlátozó,
sebességkorlátozó tábla kihelyezését, mert ott van egy gócpont. A motoros halálos baleset is
az előtt nem sokkal következett be. Többször előfordult már ott baleset, az a rész, ami nagyon
veszélyes.
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Kondor Géza polgármester: Rétsarki-Pálkövei bejáratról van szó, a közúttal kellene
felvenni a kapcsolatot. Akár besoroló sáv építésével, akár valamilyen hasonló technikával
lassítani a forgalmat.
Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, megköszöni a rendőrkapitányság munkáját. Gratulál
a kitüntetéshez. Reméli, hogy ebben a szellemben tudják folytatni a munkájukat.
Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Közrendvédelmi beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
68/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közrendvédelmi
beszámolót elfogadja.
Sztrík Ákos őrsparancsnok az ülésről távozik.
2. A 2017. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót a
bizottságoknak.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel támogatta a
költségvetés módosítását, valamint a költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadását.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási
Bizottság 3 igennel támogatta a
költségvetés módosítását, valamint a költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadását.
Kondor Géza polgármester: A napirendi pont megvitatása előtt megkérdezi a pénzügyi
munkatársat, hogy kívánja-e kiegészíteni?
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 2017. évi költségvetés módosításával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja a
8/2018. (V.22.) önkormányzati rendeletet
a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 2017. évi költségvetés módosításához kapcsolódó
tájékoztatási kötelezettség elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
69/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés
módosításához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.
3. A zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester(írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót a
bizottságoknak.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel támogatta a
zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadását.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási
Bizottság 3 igennel támogatta a
zárszámadást, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség elfogadását.
Kondor Géza polgármester: A napirendi pont megvitatása előtt megkérdezi a pénzügyi
munkatársat, hogy kívánja-e kiegészíteni?
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 2017. évi zárszámadással egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja a
9/2018. (V.22.) önkormányzati rendeletet
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 2017. évi zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási
kötelezettség elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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70/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.

2017.

évi

4. Belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta. Megkérdezi a
bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel javasolja az
előterjesztés elfogadását.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási
elfogadásra.

Bizottság 3 igennel javasolják

Kondor Géza polgármester: A napirendi pont megvitatása előtt megkérdezi a pénzügyi
munkatársat, hogy kívánja-e kiegészíteni?
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni.
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Annyit szeretne elmondani, hogy nem csak a
belső ellenőrzési jelentést, hanem az éves ellenőrzési jelentést is el kell fogadni.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki az ellenőrzési jelentések elfogadásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
71/2018. (V.14.) Kt. határozat
a 2017. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben Révfülöp
Nagyközség Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést, valamint a
belső ellenőrzési jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.
Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző az ülésről távozik.

9

5. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2017.
évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester:. Két társulásban vesz részt Révfülöp, az Óvodai Társulásban
Balatonrendes, Salföld, Ábrahámhegy községekkel közösen, a másik pedig a tapolcai
kistérségi társulás, amely a háziorvosi ügyelettel kapcsolatos teendőket is ellátja. Ezeknek a
tevékenységéről szól a beszámoló. Mindkét társulás problémamentesen működik. A napirendi
pontot mindkét bizottság tárgyalta
Megkérdezi a bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási
elfogadásra.

Bizottság 3 igennel javasolják

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel javasolja az
előterjesztés elfogadását.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
72/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati
társulások 2017. évi munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.
6. Gyermekvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A napirendi pontot az Oktatási bizottság tárgyalta
Megkérdezi a bizottság álláspontját.
Bizottsági vélemény:
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Nagyon tartalmas, mindenre kiterjedő, részletesen
taglalja a gyermekjóléti feladatokat önkormányzati szinten, valamint a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évre tevékenységét. .
Az Oktatási Bizottság 3 igennel javasolják elfogadásra az előterjesztést.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
73/2018. (V.14.) Kt. határozat
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó átfogó
értékelés elfogadásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó értékelést
elfogadja.
Utasítja az alpolgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatal részére.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2018. június 15.

7. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester:. A felülvizsgálat azt jelenti, hogy az előző évi díjakat
jóváhagyják, változtatni nem kívánnak. A napirendi pontot mindkét bizottság tárgyalta
Megkérdezi a bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási
elfogadásra, hogy a díjakon ne változtassanak.

Bizottság

3

igennel

javasolja

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel javasolja
elfogadásra, hogy a díjakon ne változtassanak.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a temetővel kapcsolatos díjakon ne
változtassanak, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
74/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 8/2000. (V. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a
temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat
módosítani nem kívánja.
8. Az önkormányzati ingatlanok hasznosítása, fejlesztési lehetőségei
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: 3. éve rendszeresen szerepel a munkatervben ez a napirend. A
kimutatásban feltüntették a tavalyi évhez képest történt változásokat. Néhány terület eladás
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közeli állapotba kerül, néhány földhivatali, és egyéb ügyintézés van folyamatban.
Elmondhatják, hogy valamennyi üzlethelyiség bérlőre talált. A napirendi pontot mindkét
bizottság tárgyalta
Megkérdezi a bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta 4 igennel
javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási
Bizottság 3 igennel javasolja
elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért az önkormányzati ingatlanok hasznosításával
kapcsolatos tájékoztatás elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
75/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
ingatlanok hasznosításával kapcsolatos tájékoztatást elfogadja.
9. Strandi területek vendéglátó ipari célra történő bérbeadása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A strandi üzlethelyiségeknek hosszabb távú szerződése van, a
hozzájuk kapcsolódó kötelezően bérlendő területekről van szó. Minden évben ezeket a
döntéseket meg kell hozni. A bizottsági ülésen felmerült, hogy nevenként kell a döntést
meghozniuk, szavazáskor fel kell sorolni az igénylőket.
A napirendi pontot a Gazdasági bizottság tárgyalta
Megkérdezi a bizottság álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta,
személyenként döntött a bizottság a beadott kérelmekről, igényekről, és a felsorolt személyek
kérelmét 4 igennel javasolja elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel a kérdést, aki Bakos Zsolt részére strandi terület bérbeadásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
76/2018. (V.14.) Kt. határozat
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Bakos Zsolt (3200 Gyöngyös Solymos u. 1. adószáma: 47951217-1-30) kérelme
alapján a Szigeti strandon (1257 hrsz.) lévő önkormányzati tulajdonú területen a 3-as
számú üzlet előtt, 20 m2 nagyságú terület bérlete vendéglátó ipari előkert céljából,
2018. június 1.- 2018. augusztus 31.-ig. A terület bérleti díja: 72.000 Ft + Áfa.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. május 31.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki Szilasi László részére strandi
terület bérbeadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
77/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szilasi László (8300 Tapolca Kazinczy tér 5. adószáma: 65374078-2-39) kérelme
alapján a Szigeti strandon (1257 hrsz.) lévő önkormányzati tulajdonú területen az 57. számú üzlet előtt, 3 x 15 m2 összesen 45 m2 nagyságú terület bérlete vendéglátó
ipari előkert céljából, 2018. június 1.- 2018. augusztus 31.-ig. A terület bérleti díja
162.000 Ft + Áfa.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. május 31.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki Sibak András részére strandi
terület bérbeadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
78/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Sibak András (8300 Tapolca Honvéd u. 7. adószáma 67585580-1-39) kérelme
alapján a Szigeti strandon (1257 hrsz.) lévő önkormányzati tulajdonú területen 1-es
számú üzlet előtt 15 m2 nagyságú terület bérlete vendéglátó ipari előkert céljából,
2018. június 1.- 2018. augusztus 31.-ig. A terület bérleti díja: 54.000 Ft + Áfa.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. május 31.
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Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki RÉVCO Bt. részére strandi
terület bérbeadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
79/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
RÉVCO Bt. (ügyvezető: Tátrai Csaba 8253 Révfülöp Halász u.8. adószáma:
21923786-2-19) kérelme alapján a Császtai strandon (8/3 hrsz.) lévő önkormányzati
tulajdonú területen a V2, K2 számú üzletek előtt, 60 m2 nagyságú terület bérlete
2018. június 1.- 2018. augusztus 31. között. A terület bérleti díja: 216.000 Ft + Áfa.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. május 31.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki Michael&Jung Kft. részére
strandi terület bérbeadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
80/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Michael & Jung Kft. (ügyvezető: Mihályi Tamás 1119 Budapest Zámori u.8.;
adószáma: 23812417-2-43) kérelme alapján a Császtai strandon (8/3 hrsz.) levő K1
számú üzlet előtt lévő 20 m2 nagyságú terület bérlete 2018. június 1.- 2018.
augusztus 31. között. a terület bérleti díja: 72.000 Ft + Áfa.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződése megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. május 31.

10. Csoportos veszteglőhely üzemeltetésének szabályozása a volt teherkikötő területén
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
Kondor Géza polgármester: Ezt a témát már egyszer napirendre tűzték, és akkor egy rövid
tájékoztató után levették napirendről, tekintettel arra, hogy várták a vízügyi hatóságnak az
állásfoglalását, akik jelezték, hogy a jelenleg ott folyó állapot nem megengedett, és akkor ők
javasolták azt, hogy az önkormányzat kössön mederhasználati szerződést, és akkor az
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önkormányzat csoportos veszteglés címszó alatt el tudja dönteni, jogában áll meghatározni az
ott tartózkodó hajóknak a számát, és ki milyen feltételekkel tarthat ott hajót. A szerződés
megkötésre került. A múltkor már kölcsönösen kidolgozott feltételrendszert szeretné most
elfogadtatni, aminek a lényege az lenne, hogy az ott tartózkodás feltétele úgy zajlana, hogy a
területnek kb. a felét használnák csak állandó szezonra ott tartózkodni szándékozóknak
kikötőhelyként, a másik felét, de a vendéglátó ipari egységek előtt mindenképpen szeretnék az
idelátogató turistáknak max. 24 óra időtartamra, átutazó kikötőhelyként térítésmentesen
fenntartani. Azoknak, akik ott kívánják tartani a járművüket, arra kidolgoztak egy rendszert,
feltételül szabnák valamelyik vízisport egyesületi tagságot. Ezekkel az egyesületekkel kötnek
egy együttműködési megállapodást, és ezek a szervezetek a szakmai felügyeletet ellátják, az ő
tagságukhoz kötnék. A feltételek rövidesen olvashatók lesznek a honlapon is. A technikai,
műszaki feltételeket ők szabályoznák.
Mindkét bizottság tárgyalta. Kéri, hogy az elnök urak ismertessék a bizottság álláspontját.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta 4 igennel
javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási
Bizottság
2
igennel,
1
tartózkodással javasolja elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Miklós Tamás képviselő: Lenne két kérdése. Sikerült elolvasnia az előterjesztést.
Mederhasználati szerződés megkötését kezdeményeztek a vízügyi igazgatóságnál. A kérdése,
hogy ezek után a hajósoknak mederhasználati díjat kell fizetnie a hajója után, aki kiköt? Mert
hogy minden hajónak kell a kikötőben, ha hosszabb ideig vesztegelnek, akkor kell-e fizetnie?
A másik kérdés meg az, hogy a 24 órát meghaladó veszteglés feltétele az RVE, vagy RIVE
tagság. Jogilag ez helytálló-e, hogy egy helyi egyesület tagságához kötik egy általános alapú
kikötő, vagy teherkikötőnek a bérbe adási lehetőségét, vagy pedig az vesztegelhet, aki
helyben tag, senki más. Ez jogilag a balatoni kikötőknél itt helyben megcsinálható-e?
Kondor Géza polgármester: Nem hajónként fizetik a mederhasználati díjat, az
önkormányzat 140 m hosszúságban, 10 méter mélységig komplett mederhasználatot. 675.000
Ft+ áfa összegbe kerül. Ebből kifolyólag következik a válasz a második kérdésre, amit a
vízügyi hatóság leírt, hogy ettől a pillanattól kezdve Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
dönti el, hogy ki és milyen feltételekkel állhat ott meg. Ha ők úgy döntenek, hogy a Révfülöpi
Vízisport Egyesületi tagsághoz kötik, még pedig azzal a céllal, hogy mindenképpen kell oda
egy szakmai felügyelet, és ennek az az egyesületi forma ad garanciát, hogy be is tudják tartani
a szabályokat, ha valakihez tartoznak. Ebből kifolyólag miután ők döntik el, fizettek a
mederért, ezt a feltételt kikötik, aki ezt tudomásul veszi, akkor akadálya nincsen.
A Balaton átúszással kapcsolatban, tavaly voltak aggodalmaik nekik is, bevált a focipálya
sarkánál lévő start. A szervezők jelezték, hogy ez nagyon jó módszer. Maradt még egy gyenge
láncszem, a katamaránokról, kompokról kiáramló tömeg közé kell csomagszállító
furgonokkal folyamatosan utat törni, rozoga rámpákon forgolódni a kikötőben. Ennek pont az
volt az akadálya, hogy régen a start is rossz helyen volt, de most a start ettől balra van, ez a
hely, ahol a vitorlások lesznek, a Balaton átúszásnál azt tudják biztosítani, hogy a csomagok
postázása, oda-visszaküldése a tömegnek az irritálása, zaklatása nélkül biztonságosan
megoldható lenne. Eddig az a furcsa helyzet volt, hogy az önkormányzaté volt a közterület, az
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ő feladatuk az omladozó part rendbetétele, de gyakorlatilag nekik nem volt beleszólásuk,
hogy kinek mit szabad, és mit nem.
Meghatározzák, hogy meddig engedélyezik a kikötést, oda hány hajó fér be reálisan. Van-e
valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, megköszöni a vízisport egyesületek közreműködését, és kéri, hogy a
következő néhány napban a részleteket, a kérdéseket dolgozzák ki. Kéri, hogy a befolyt
összegből a partfalnak, a kikötés feltételeinek javítására fordítsák vissza.
Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a csoportos veszteglőhely üzemeltetésének szabályozásával
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

szavazattal,

1

81/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóságtól bérelt , a volt teherkikötő területén, a mellékletben szereplő
térkép vázlat szerint a vitorlások veszteglése kizárólag az önkormányzat
engedélyével megengedett.
Az engedély feltétele valamelyik révfülöpi vízisport egyesületi tagság igazolása, az
egyesület ajánlása,
nyilatkozat a veszteglőhelyi rendtartás elfogadásáról, és alpolgármesteri vagy
polgármesteri ellenjegyzés, valamint 100.000 Ft+ÁFA bérleti díj meg fizetése, mely
legfeljebb a tárgyév végéig jogosít ott-tartózkodásra., annak lejártakor a hajót el kell
távolítani.
Az önkormányzat kizárólag a parthoz kötés lehetőségét biztosítja, semmilyen
felelősséget nem vállal a hajók rongálásával, egyéb természetű károsodásával
kapcsolatban.
A bérleti viszony azonnal megszűnik, amennyiben hajó tulajdonosa a rendtartásban
szereplő feltételeket nem tartja be.
Engedély nélkül tartósan /nem átutazó céllal/ kikötő hajótulajdonos vagy használó
Br. 5.000 Ft/nap díjat köteles fizetni, illetve tulajdonost terhelő költségén a hajót
hatóságilag eltávolíttatjuk.
2018.június 1. után kizárólag az engedéllyel rendelkező hajók tartózkodhatnak a
területen. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a
döntésről hirdetmény formájában értesítse.

11. Piac üzemeltetésére érkezett ajánlat elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A piacot meghirdették 3 év üzemeltetésre. A beadási határidőig
1 db érvényes ajánlat érkezett, a körülmények pontosítása során az ajánlatot adó úgy döntött,
hogy eláll az ajánlattételtől. Kéri, hogy ezt vegyék tudomásul. Ezzel párhuzamosan jelezné,
hogy 2 jelölttel folynak tárgyalások. Májusban még kell tartaniuk rendkívüli testületi ülést,
bízik abban, hogy addigra össze tudják készíteni az előterjesztést, hogy meg tudják vitatni, ha
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nem tudnak dűlőre jutni, marad az a döntés, amit meghoztak áprilisban, hogy az
önkormányzat üzemelteti a piacot.
A június 16-i szombati napon lenne a piac ünnepélyes megnyitója. Sokkal korábbra nem
tudták prognosztizálni a készültség miatt. Most már 90%-os biztonsággal meri mondani. A
héten kiküldi a meghívókat.
A tájékoztatása lényege, hogy az ajánlatot visszavonták, erről nem kell dönteniük, jelenleg
folynak a tárgyalások a piac üzemeltetésére, de 2 héten belül szeretne erről döntést hozatni.
Mindkét bizottság tárgyalta. Jelképesen fogadják el a tájékoztatóját, hogy érvénytelen a
pályáztatás, ajánlatkérés volt, nem pályáztatási feltételek voltak. Ha van valakinek kérdése,
észrevétele, tegye fel. Ha nincs, akkor meg fogadják el, és dolgoznak tovább az ügyön, és
kidolgozzák a részleteit.
Szavazásra teszi fel a kérdést, kézfelemeléssel jelezze, aki a piac üzemeltetésével kapcsolatos
tájékoztatót tudomásul veszi.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
82/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester piac
üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatóját tudomásul veszi.

12. Vízi csúszda üzemeltetésére érkezett ajánlat elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Nagyon hasonlított a téma a piacéhoz. A csúszda
üzemeltetésére pályázatot írtak ki, tekintettel arra, hogy szerették volna az 5 éves működést
garantálni. Szerették volna, ha a 3,5 m Ft-ért megvásárolt csúszda indításához ne kelljen
hozzátenniük. A pályáztatás során néhányan megnézték. Leginkább a műanyag rész
karbantartása miatt riadtak vissza. A pályázati kiírás lejárta után a kölcsönzőt, a gokartot
üzemeltető vállalkozás jelezte, hogy a csúszda üzemeltetése érdekelné őket azzal a feltétellel,
hogy ha az önkormányzat a műanyagrészek felújítását elvégzi, vállalja a vasszerkezet
javítását, és az épületrész felújítását, ha a szezon kezdetéig belefér az idejébe, ha nem akkor
jövőre. A vasszerkezetet mindenképpen az idén vállalta. 3 év időtartamra kérte. Tekintettel
arra, hogy a csúszdának még 1 évig van műszakija, a műszakit 2 évre kapja meg, ez így lenne
logikus. Annyit még tájékoztatásul elmond, hogy a csúszda műanyag részének a javítására a
szakértői véleményt is készítő cégtől kért árajánlatot, 380.000 Ft + áfa összegért vállalta, + a 4
ember részére szállást kell biztosítania az önkormányzatnak. Ezt a munkát elvégzik.
A javaslata az lenne, hogy tudomásul véve, hogy a pályáztatás eredménytelen volt, fogadják
el az ajánlatot. Kéri, hogy fogadják el minél előbb, mert az önkormányzatnak is van
tennivalója a dologgal. Jó lenne, ha ő is minél előbb neki tudna állni a vasszerkezet
karbantartásának.
Mindkét bizottság megtárgyalta ezt a kérdést. Kéri a bizottságok álláspontját.
Bizottsági vélemények:
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Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta 4 igennel
javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási
Bizottság
2
igennel,
1
ellenszavazattal javasolja elfogadásra.
Kondor Géza polgármester: A napirendet megvitatásra bocsátja. Kéri, hogy akinek kérdése
van, szíveskedjen feltenni.
Slemmer József János képviselő: Kéri, hogy hangozzon el a szerződő fél neve.
Müller Márton főtanácsos: Király Csaba Lászlóné egyéni vállalkozó 9600 Sárvár,
Pohárszárogató út 27.
Kondor Géza polgármester: Ő lenne az, aki vállalta 800.000 Ft + áfa/év + a vasszerkezet
felújítása,.
Szavazásra teszi fel a kérdést, kézfelemeléssel jelezze, aki ezt támogatja.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
83/2018. (V.14.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Révfülöp Császtai
Strandon lévő vízi csúszda üzemeltetésével megbízza Király Csaba Lászlóné egyéni
vállalkozót (9600 Sárvár, Pohárszárogató u. 27.) 2018. május 15-től 2020. október
30. időtartamra. Bérlő vállalja, hogy az üzemelést megelőzően a csúszda
vasszerkezetét és épületrész karbantartását elvégzi. Bérbeadó vállalja, hogy a csúszda
műanyag borításának felújítását, annak átadása előtt elvégzi.
A bérleti díj összege: 800.000 Ft + áfa/év.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. május 15.
13. Magyar-Finn Baráti Társaság támogatási kérelme
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Átadja a szót a
bizottságoknak.
Bizottsági vélemények:
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az Oktatási
Bizottság 3 igennel javasolja
elfogadásra 300.000 Ft támogatás megállapítását.
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta 4 igennel
támogatja a kérelem elfogadását.
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Kondor Géza polgármester: A testvértelepülésük polgármestere 2 fő kulturális kolléga
kíséretében részt vesz a Villa Filip Napok rendezvényein. Megtiszteltetés a számukra, hogy a
Villa Filip Napokon az összes nemzetközi kapcsolatuk képviselői jelen lesznek.
Szavazásra teszi fel a kérdést, kézfelemeléssel jelezze, aki a Magyar-Finn Baráti Társaság
támogatásával egyetért.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
84/2018. (V.14.) Kt. határozat
a Magyar-Finn Baráti Társaság támogatásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21/2013. (XI. 6.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a MagyarFinn Baráti Társaság (Székhely: 8253 Révfülöp, Káli út 17.) (továbbiakban:
Társaság) egyszeri
300.000 Ft-tal, azaz
Háromszázezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Társaság pénztára javára.
A támogatás célja: A Társaság működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2018. december 31.
A Társaság a támogatásról 2019. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 086030 Nemzetközi kulturális
együttműködés
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének
megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Társasággal, ami terjedjen ki az Ör.
4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti
összeg kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő:
a megállapodás megkötésére: 2018. június 30.
az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban
foglaltak szerint
beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított
határidő lejártát követő testületi ülésen.
Kondor Géza polgármester: A napirendek bezárásánál tartanak. Megkérdezi, hogy van-e
valakinek bejelenteni valója.
Miklós Tamás képviselő: A Képviselő-testület létrehozta a Révfülöpi Értéktár Bizottságot.
Szeretné itt a tévé előtt, illetve a képviselő urak előtt is elmondani, hogy ugyan eljuttatták a
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honlapra a megfelelő információt, de ott kevésbé terjed ennek a híre. Szombaton este 6 órakor
a Honismereti Gyűjteményben nyilvános előadás keretében ismertetik a Révfülöpi Értéktár
Bizottsággal kapcsolatos tudnivalókat, információkat. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a
rendezvényen.
Kondor Géza polgármester: Köszöni a képviselő úrnak a tájékoztatást. Reméli, hogy minél
többen ott lesznek az előadáson a lakosság részéről.
Amennyiben más bejelenteni való nincs, megköszöni a részvételt. Az ülést 16,45 órakor
bezárja.
kmft.

Kondor Géza
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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