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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 17-én 

(hétfőn) 16:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

                       Török Péter                 alpolgármester 

Eitner József  képviselő 

Miklós Tamás  képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő 

  Slemmer József János képviselő (6 fő) 

 

Simon László képviselő jelezte távolmaradását.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Kovács Péter 

OSZKB tag, Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző, Szakál Norbert Iván műszaki 

ügyintéző. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a 

megjelent képviselő urakat, aljegyző asszonyt, munkatársakat. 

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

képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 
Ismerteti a napirendi pontokat.  

 
 

1. A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

2. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

3. A helyi adókról rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 
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4. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás, 

pályázatok kiírása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

6. Káli úti járdaépítés 1. szakaszával kapcsolatos tulajdonviszonyok rendezése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

7. Egységes országos vetületi-rendszerű adatbázis igénylés 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

8. V2 strandbüfé bérleti szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

9. Nemzetközi horgászverseny helyszíneihez hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

10. 1177 és 1174/1 hrsz. ingatlanok hasznosítására érkezett javaslat elbírálása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

 

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. 
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N a p i r e n d 

 

 

1. A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

2. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

3. A helyi adókról rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

4. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás, 

pályázatok kiírása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

6. Káli úti járdaépítés 1. szakaszával kapcsolatos tulajdonviszonyok rendezése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

7. Egységes országos vetületi-rendszerű adatbázis igénylés 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 

8. V2 strandbüfé bérleti szerződésének meghosszabbítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

9. Nemzetközi horgászverseny helyszíneihez hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                                     Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 
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10. 1177 és 1174/1 hrsz. ingatlanok hasznosítására érkezett javaslat elbírálása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

                                         Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt eseményekről, 

valamint a polgármester és a bizottság elnökének a két ülés közötti időben történt átruházott 

hatáskörök gyakorlásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza polgármester: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban kiegészítést 

nem kíván tenni.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: A bizottság 2 fő részére 

70.000 Ft települési támogatást biztosított. 

 

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

kérdése, észrevétele a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 

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

bocsátaná, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

110/2018. (IX.17.) Kt. határozat 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A nyári bevételek-kiadások zöme, ezzel még nem függ össze. 

Mielőtt a bizottságok állásfoglalását kérdezné, kérdezi az előterjesztés készítőjét Molnárné 

Vagányi Diánát, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kívánja kiegészíteni, ha kérdés van, 

arra válaszol.  

 

Kondor Géza polgármester: A napirendet mindkét bizottság tárgyalta. Kéri az elnököket, 

hogy a bizottságok álláspontját ismertessék.  
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Bizottsági vélemények: 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 2018. évi 

költségvetésről szóló rendelet módosítását, illetve a tájékoztatási kötelezettséget szintén 

megtárgyalta, és mindegyiket 4-4 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság szintén megtárgyalta a költségvetés 

módosítást. A bizottság 2 igennel a költségvetés módosítást elfogadásra javasolja a 

testületnek, a költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló anyagot szintén 

2 igennel javasolja elfogadásra.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e?  

 

Miklós Tamás képviselő: A kiadás oldalon szerepel a Termelői Piac, Strand üzemeltetéshez 

szükséges anyagok 1.995.000 Ft, illetve a Termelői Piac szervezéséhez, pályázatához 

kapcsolódó szolgáltatások 2.208.000 Ft, ezek az összegek mit takarnak, nevesíthetők-e? A 

pályázathoz elszámolhatóak voltak vagy saját erős kiadások? Másik kérdése pedig, hogy volt 

a többfunkciós közösségi színtérnek, illetve szabadtéri színpadnak egy 2.813.000 Ft-os 

beruházási költsége, ez mit takar? Sajnos a bizottsági ülésen nem tudott részt venni, ezért 

kérdezné meg.  

 

Kondor Géza polgármester: Majd a pénzügy segítségét kéri, de elmondaná tájékoztatásul, 

hogy a Termelői Piac összege a közbeszerzés többe került, mint a pályázaton elnyert összeg. 

A piaccal kapcsolatban még voltak beruházások, kamerarendszert telepítettek, az ottani 

értékek védelmére, internetet, Wifi-t nem az alapberuházással, hanem egy későbbi 

beruházással. Illetve a járda, aszfalt felújítása a vasút alatt, ami szintén ide kapcsolódik. 

Tételeket ő sem tud, kéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy erősítse vagy cáfolja meg. 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Tartalmazott olyat, pl. hogy projekt 

menedzsment, hirdetések, amivel a piacot hirdették. Ahogy a polgármester is elmondta, ami 

már a pályázaton kívül esik. 

 

Kondor Géza polgármester: A színpaddal kapcsolatosan is kéri a pénzügyi ügyintéző 

segítségét. A közbeszerzésbe nem szerepeltek berendezések, vettek pl. sörpadokat, székeket. 

 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: A szabadtéri színpadnál azért vannak 

átcsoportosítások, mert egyenes beruházási áfával lett tervezve, leminuszolták, viszont 

fordított áfás lett. A 2.813.000 Ft a többfunkciós közösségi térnek a felvonó engedélyeztetése, 

tervezői díjak voltak. Átcsoportosítás volt. 

 

Kondor Géza polgármester: Tehát mind a két beruházás közbeszerzés útján megvalósult. 

Van-e valakinek még kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, hogy aki egyetért a  

2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítással, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 
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11/2018. (IX.24.) önkormányzati rendeletet 
 

a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a költségvetéshez kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáéval egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

111/2018. (IX.17.) Kt. határozat 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi 

költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  

 

 

2. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

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

 

Kondor Géza polgármester: Amikor ezt a rendeletet utoljára megalkottuk, szerepelt benne, 

hogy 25% kezdeményezheti, de az nem volt benn, hogy 25% vagy annál magasabb. Ezzel a 

kiegészítéssel pontosítani kellett. A napirendet mindkét bizottság tárgyalta.  

 

Bizottsági vélemények: 
 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 2 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? 
 

Miklós Tamás képviselő: Észrevétele lenne. 2017 nyarán tárgyaltak erről a napirendről, 

amikor a helyi népszavazásnál az eredeti 10%-ról 25%-ra emelték a kezdeményező 

választópolgárok számát. Ezt ő ellenezte, nem is fogadta el. Képviselői indítványt nyújtott be, 

hogy maradjanak az eredeti 10%-nál vagy 15%-nál. Amikor meglátta ezt a napirendi pontot, 

megörült, hogy újratárgyalják a rendeletet. Igaz még Révfülöp történetében még nem fordult 

elő, hogy ha lenne valami népszavazás, akkor megkérdezik a falut és akkor nem emelnek 

ilyen magas szintet, hogy el lehessen egy népszavazást kezdeni. Jelen pillanatban egy 

legalább szóról szavaznak, ő fenn tartaná az előző üléshez hasonlóan, hogy egyúttal 

módosítsák és 10%-ban állapítsák meg a létszámot.  
 

Kondor Géza polgármester: Köszöni a hozzászólást. Elmondaná az ő álláspontját. Révfülöp 

törvényesen megválasztott Képviselő-testületében ülnek itt ebben a teremben, a kamerák előtt 

és a település rájuk bízta ügyeinek intézését. Ő azt gondolja, hogy ez a 25% az országosan 

elvárt 50%-hoz egy abszolút korrekt, nagyvonalú létszámküszöb, ez egy nagyon becsületes 
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létszám. A rendelet módosítás bizottsági előkészítést igényel, ott ez nem merült fel. Ha 

képviselő úr kívánja a módosító indítványt megszavaztatni, ő megszavaztatja a képviselő 

urakkal. Emlékszik arra a javaslatra, szólnak mellette érvek, de úgy gondolja, hogy a 25% 

mellett is szóltak érvek, különben nem fogadták volna el. Kívánja a képviselő úr, hogy 

módosító indítványáról ismételten szavazzanak? 
 

Miklós Tamás képviselő: Igen, de indokolná. Gyakorlatilag Révfülöp történetében még nem 

volt népszavazás. Kondor Géza, mint polgármester tett valamikor olyan ígéretet, hogy 

vitorláskikötő ügyben esetleg lesz, ha elérkezik odáig. Ezért érzi olyan furcsának, hogy 

gyakorlatilag nincs olyan ügy. De Mihovics István volt polgármester és az ő idejében is, 

ugyanúgy a 10%-on volt a létszám. 10 és 25%-ra ad lehetőséget a törvény, ez közötti 

megállapítása. Ő úgy gondolja, hogy település szinten, ha valaki kezdeményezni akar egy 

népszavazást a 10% az 100 fő feletti létszámot jelent, a 25% az viszont már jóval több. Ha 

hozzáveszik azt az aktivitást, ami a településen van, akik felelősséget éreznek a település 

életével kapcsolatban és azt meg is merik mondani és fel is vállalják, ahhoz képest ez túl sok. 

Magát a lehetőséget korlátozzák le ezzel, úgy hogy a korábbiakhoz képest másfél szeresére 

emelték ezt a százalékot. Képviselői indítványt tesz arra, hogy 10%-ra vigyék le a helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok létszámát. 
 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Átadja a szót Török Péter alpolgármesternek. 
 

Török Péter alpolgármester: Most, hogy megtörtént a javaslattétel a módosító indítványra, ő 

is szeretne pár szót hozzászólni. Egyrészt egyetért Miklós Tamással, másrészt pedig, ez az ő 

véleménye, kicsit racionálisabban gondolja át a vitának a tétjét. És abból indulna ki, hogy a 

település lakossága, akik szavazati joggal rendelkeznek, eddig bármilyen szavazáson, ennél 

jóval nagyobb számmal vettek részt. Azt nem lehet mondani, hogy a település aktivitása az 

alacsony. Azokban az esetekben, itt csak az országos választásokról, szavazásról 

beszélhetnek, de azokban nagyon szép számmal vesz részt a lakosság. És a Képviselő-testület 

döntési felelőssége pedig, azt a tényt szeretné ajánlani, amikor erről a módosító indítványról 

szavaznak. Ahogy a polgármester úr is elmondta, hogy a testületi döntések során kialakult 

helyzet, ami a település legitim testületének a munkáját azért megnehezítette, konfliktusokat 

eredményezett. Azt azért mérlegelni kell, amit a polgármester úr is mondott, hogy ilyen 

mértékű aktív lakosság mellett, amin az országos szavazáson is tapasztalunk, ne adjunk helyet 

saját rendeletünkön belül, egy esetleg kisebb, nem biztos, hogy olyan legitimitással bíró 

csoportosulásnak, kezdeményezéssel bíró lakossági indítványnak, ami mondjuk 60-70 főt 

jelentene egy népszavazás összehívása esetében. Ezeket az arányszámokat tartaná szem előtt. 

Mihovics István neve elhangzott, azt gondolja, hogy az ő munkásságában is ez volt mindig  a 

legnagyobb erény, hogy ő azért mindig egy nagyobb lakossági akaratnak volt a megvalósítója. 

És ahogy a kikötő szóba került, nem akarja ezt fókuszálni ennek a javaslatnak a hátterében, de 

nyilvánvalóan ez az első számú kérdés, ami ezt a témát feszegeti. Úgy gondolja, hogy 

helyénvaló ha a testület bölcsen egy olyan lehetőséget ad a lakosságnak, ahol szélesebb 

körből derül ki, hogy mi legyen a szándék és nem pedig egy kisebb szerveződésnek adjunk 

helyet. Az ő részéről nem támogatja, hogy az előzően meghozott módosításokat alacsonyabb 

szintre vegyük vissza.  
 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni? Átadja a szó 

Sümegi Gábornak. 
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Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: Arra térne vissza és azt hangsúlyozná, hogy 

Révfülöp történetében önkormányzati választásokon kívül nem volt helyi népszavazási 

kezdeményezés. Innentől kezdve nem tudják megítélni, hogy a 10%  az alacsony vagy a 25% 

magas. Ha ennek nekiindulnak akkor kézzelfogható érvek alapján kell dönteni.  
 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Akkor elhangzott egy módosító indítvány, 

Miklós Tamás képviselő úr kezdeményezi, hogy 25%-ról 10%-ra csökkentsék a 

küszöbértéket, aki ezzel egyetért kéri kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

112/2018. (IX.17.) Kt. határozat 
 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület nem ért egyet Miklós 

Tamás képviselő úr módosító indítványával. 

 

Kondor Géza polgármester: Kéri most szavazzanak a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet módosításáról, az 

előterjesztésben leírtak szerint, aki egyetért kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

12/2018. (IX.24.) önkormányzati rendeletet 
 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 15/2017. 

(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

3. A helyi adókról rendelet módosítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Természetes dolog, mindenki tudja, ha adót szoktak módosítani 

az általában nem lefelé szokott bekövetkezni. Összegváltozásról, szabályzásról most nincs 

szó, bizonyos szakkifejezések pontosítása, egyértelművé tétele szerepel az előterjesztésben.  
 

Tóthné Titz Éva aljegyző: A Kormányhivatal megvizsgálta a települések adórendeleteit. 

Megnézte, hogy milyen hibák találhatók és ezekre hívták fel településenként a figyelmet. Ez 

csak egy szóbeli tájékoztatás volt, egy ajánlás a települések vonatkozásában. Így elkészítettük,  

ennek figyelembevételével Révfülöp adórendelet módosítását, ami lényeges dolgokon nem 

változtat, csak a felhívásnak próbál eleget tenni, pontosítás. 
 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Ezeknek a tudatában hozták meg a bizottságok 

a döntést. 
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Bizottsági vélemények: 
 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 2 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Hozzászólás, javaslat? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki az adórendelet módosításával egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

13/2018. (IX.24.) önkormányzati rendeletet 

 

a helyi adókról szóló 13/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

4. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 

Kondor Géza polgármester: A Piacot, mint telephelyet fel kellett tüntetni a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban, és ez történt most meg. Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi 

pontot. 

 

Bizottsági vélemények: 
 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 2 igennel javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Hozzászólás, javaslat? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül megalkotja a 

 

14/2018. (IX.24.) önkormányzati rendeletet 
 

a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. 

(III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról. 
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5.  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás, 

pályázatok kiírása (tárgyalja: OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ezt csak a Szociális Bizottság tárgyalta, kéri Eitner Józsefet 

ismertesse azt. 

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: Az önkormányzat ebben az évben is csatlakozik az 

Emberi Erőforrások által kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz. Ennek a célja a 

hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló fiatalok támogatása. Felkérik a polgármestert, 

hogy ezt tegye közzé. A Bizottság egyhangúlag, 2 igennel javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Hozzászólás, javaslat? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

113/2018. (IX.17.) Kt. határozat 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához.  

Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.  

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2018. október 3. 

 

Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel 

van-e? Hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Bursa Hungarica 

pályázati kiírások jóváhagyásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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114/2018. (IX.17.) Kt. határozat 

 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati 

kiírásokat jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2018. október 5.  

 
 
6. Káli úti járdaépítés 1. szakaszával kapcsolatos tulajdonviszonyok rendezése 

(tárgyalja: GTTB) 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Azok a területek, amik az úthoz tartoznak, mint árok, út széle, 

állami tulajdonba tartoztak, engedélyt azzal a feltétellel kaptak, hogy amikor minden elkészül, 

akkor azok a területek kerüljenek az önkormányzat kezelésébe. Ezt az önkormányzatnak a 

Földhivatalnál kezdeményezni kell, az átjegyzését, ehhez testületi döntés szükséges. A 

Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, 4 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki 

a előterjesztésben leírtakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

115/2018. (IX.17.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Káli úti járda I. szakasz 536/1; 580 hrsz.-ú ingatlanok 

telek megosztása ügyében 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Káli úti járda építésének I. 

szakasza által érintett Révfülöp belterület 536/1 és Révfülöp belterület 580 helyrajzi számú 

ingatlanok telek megosztásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp 536/1; és 580 helyrajzi 

számon nyilvántartott ingatlanokat érintő tulajdonviszony változás ügyében felhatalmazza a 

polgármestert a változás földhivatali bejegyzésével kapcsolatos eljárás lefolytatására. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 
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7. Egységes országos vetületi-rendszerű adatbázis igénylés (tárgyalja: GTTB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Szintén egy Földhivatallal kapcsolatos kérdést tárgyal. Papp 

Zoltán bizottsági tag kezdeményezésére benyújtottak egy kérelmet, az idén lehetőség van arra, 

hogy a digitális térkép adatbázist az önkormányzatok ingyen kérhetik. Ezt az önkormányzat 

megtette, de jelezték, hogy a Képviselő-testületnek is alá kell ezt támasztania. Mindenképp 

meg kellene ragadnia a lehetőséget, amíg meg lehet kapni ingyen, mert egy nagyon drága 

rendszerről van szó. A Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság 4 igennel, egyhangúlag 

javasolja elfogadásra a testületnek.  

 

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

Miklós Tamás képviselő: Támogatja egyértelműen, hogy az ingyenes adatbázist igényeljék. 

De nem egyértelmű az előterjesztés. A határozati javaslat második fele, azt jelenti, hogy 

felhatalmazzák a polgármestert a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának és 

módosításának kidolgozására. Tehát gyakorlatilag elindítják a HÉSZ-nek a módosítását, a 

másik mondattal, benne van a határozati javaslatban, 2019. december 31-i határidővel. 

Kérdése az, hogy akkor most elindították a Helyi Építési Szabályzat módosítását is? Azt ő 

érti, hogy úgy igényelhetnek ingyenes adatbázist, ahogy a napirendnek a tárgya adja. Ehhez 

kell, az is hogy elindítsuk azt. Akkor viszont a HÉSZ-t kellene elindítani, de az nem olyan 

egyszerű, ki kell dolgozni, határozatot kell hozni arról, hogy elindítják a módosítást, meg kell 

pályáztatni. Akkor annak mennyi a költsége, az elmúlt pár évben 4-5-ször módosították.  
 

Kondor Géza polgármester: Nem. Bővebben kifejtve ők kíváncsiak arra, hogy milyen célra 

akarja használni az önkormányzat ezt az adatbázist. Tekintettel arra, ha ezt el akarják indítani 

novemberben-decemberben, ugyanis az lenne a cél, hogy minél előbb be tudják fejezni. 2019. 

év végére ezt be is tudja fejezni a testület és az nem is biztos, hogy ez a testület fejezi be,  

mivel év közben lesznek önkormányzati választások is. Az ő küldetése ebben a határozati 

javaslat második felében az, hogy ennek az előkészítésén kezdjen el dolgozni. Azért van egy 

megbízott főépítész, aki ennek az előkészítésében a polgármester vezetésével értelemszerűen 

együtt fog működni. Most még nem indítják el a HÉSZ módosítását, semmiféle ezzel 

kapcsolatos lépést nem tettek. Igenis arra elő kell készülniük, hogy 1-3 hónapon belül, jól 

előkészítve közösen meg tudják tárgyalni és akkor el kell indítani, mert a jogszabály kötelezi 

őket és minden önkormányzatot. De most még semmiképp nem indítják el.  
 

Miklós Tamás képviselő: Ezt támogatja, de módosítani kell a határozati javaslatot. Nem jól 

van megfogalmazva. Mert így korlátlan felhatalmazást adnak a polgármesternek, hogy 

megbízást adjon bárkinek. Azzal egyetért, amit a polgármester elmondott, összegzett, hogy az 

előkészítés megindítására, magyarul, hogy kerüljön a testület elé.  
 

Kondor Géza polgármester: Milyen formában tudná akkor elfogadni a határozati javaslatot? 

Milyen módosítással értene egyet? Megkéri aljegyző asszonyt tegye ezt egyértelművé. 
 

Tóthné Titz Éva aljegyző: Felülvizsgálat és módosítás előkészítésének kidolgozására.  
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Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Megadja a szót Török Péter 

alpolgármesternek. 
 

Török Péter alpolgármester: Egy kérdést szeretne feltenni a műszaki kollégához. Ha jól 

értelmezi a tér-informatikai rendszer elkészítése egy elég hosszadalmas dolog és abban egy 

másfajta pontosság születik, mint ami az eddigi adatbázisban szerepel. A tér-informatikai 

felmérés megtörtént-e? Mert ő úgy értelmezte, hogy nem teljes mértékben. A HÉSZ-nek 

bizonyos mértékben módosulnia kell, ha ez a térinformatikai rendszer pontos GPS 

koordináták alapján kerül be az adatbázisba. Ez egy olyan műszaki pontosságot fog az 

adatbázisban mutatni, amely miatt szükséges a HÉSZ módosítása. Ezt jól foglalta össze? 
 

Szakál Norbert Iván műszaki ügyintéző: Igen. Ennek három feltétele van. Az egyik, amiről 

szó volt, hogy a településrendezési eszköz, koncepció, stratégia, kézikönyv és településképi 

rendelet készítésére, illetve módosítására irányuló döntésre van szükség, ahhoz, hogy ezt 

térítésmentesen megkaphassa az önkormányzat. 
 

Török Péter alpolgármester: Tehát ez az oka ennek a kettős határozati javaslatnak. Az 

egyikből következik a másik. Köszöni. 
 

Kondor Géza polgármester: Fontos az, amit megbeszéltek. Az előkészítés szóval, azt hiszi 

mindenki egyetért. Van-e még kérdés?  
 

Miklós Tamás képviselő: Az a gondja, hogy nem az van leírva, ami itt elhangzik. Szerinte 

úgy kellene, hogy először módosítják a HÉSZ-t, mert jogszabály előírja, hoznak róla döntést 

és utána igénylik az ingyenes adatbázist. Akkor tudják kit bíznak meg, miért mennyiért és 

mikor fog erre sor kerülni. Ingyenes része most is használható, ennél jobb felbontást lehet 

most igényelni. Egyetért azzal, hogy, az ”előkészítésének” szóval kiegészüljön a határozati 

javaslat.  

 

Török Péter alpolgármester: Nem szeretné nyújtani ezt a témát, de valóban arról van szó, 

hogy a település területén működő szolgáltatóknál, a DRV-től a MÁV-ig mindenki 

rendelkezik ilyen térinformatikai rendszerrel. És a közigazgatásnak is utol kell érnie ezt, ez a 

jövő útja. Úgy gondolja, hogy ez a döntés, Miklós Tamás kiegészítésével egyetértve, a jövő 

alapja.  
 

Kondor Géza polgármester: Köszöni a hozzászólást. Az előkészítés szóval ő is egyetért. 

Szavazásra bocsátja, aki ezzel az előkészítés szóval elfogadja a határozati javaslatot, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

116/2018. (IX.17.) Kt. határozat 

 

Egységes Országos Vetületi rendszerű adatbázis igénylés 

     

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egységes Országos Vetületi 

rendszerű adatbázis igényléssel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, melynek alapján 
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támogatja a település rendezési eszköz, koncepció, stratégia, kézikönyv és településképi 

rendelet készítésére, illetve módosítására irányuló döntését. 

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kondor Géza 

polgármestert a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálat és módosítás előkészítésének 

kidolgozására 2019 december 31.-i határidővel.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

8. V2 strandbüfé bérleti szerződésének meghosszabbítása (tárgyalja: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Ezt a napirendet kiegészítené. A bérlő 3 évre szeretné kérni, a 

javaslatban azért egy év szerepel, mert a másik üzletnek is akkor jár le a szerződése és 

felmerült Képviselő-testületi szinten az az igény, hogy egyszerre módosítsák a bérleti 

szerződéseket. Javasolja, hogy a Bakos Zsolt által bérelt üzletnek egy évre hosszabbítanák 

meg a bérleti szerződését. Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

 

Bizottsági vélemények: 
 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság az előterjesztett javaslatot 4 

igennel, egyhangúlag elfogadásra ajánlja a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 2 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki  

egyetért az egy évvel való meghosszabbítással, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

117/2018. (IX.17.) Kt. határozat 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Bakos Zsolt 

/3200 Gyöngyös, Solymos u. 1./ szám alatti lakós Szigeti strandon lévő 2-es számú strandcikk 

árusítás céljából üzemeltetett helyiség bérlete tárgyában 2015. november 6-án megkötött 

bérleti szerződés, az eredeti feltételek változatlan fenntartása mellett, további egy évre, 2019. 

október 30-ig meghosszabbításra kerüljön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának az 

aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. október 10. 
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Kondor Géza polgármester: Érkezett még egy kérelem Sibak András részéről, aki szintén 3 

évre szerette volna meghosszabbítani bérleti szerződését. A Bizottságok már tárgyalták. Itt is 

egy évre javasolná a meghosszabbítást, hogy egységesíteni tudják a szabályokat. Mindkét 

bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

 

Bizottsági vélemények: 
 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság az előterjesztett javaslatot 4 

igennel, egyhangúlag elfogadásra ajánlja a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 2 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki  

egyetért az egy évvel való meghosszabbítással, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

118/2018. (IX.17.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Sibak András 

/8300 Tapolca, Honvéd u. 7./ szám alatti lakos Szigeti strandon lévő 1-es számú halsütőként 

üzemeltetett helyiség bérlete tárgyában 2016. március 4-én megkötött bérleti szerződés, az 

eredeti feltételek változatlan fenntartása mellett, további egy évre, 2019. október 30-ig 

meghosszabbításra kerüljön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának az 

aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. október 10. 

 

 

9. Nemzetközi horgászverseny helyszíneihez hozzájárulás kérése (tárgyalja: GTTB-

OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Kérték, hogy az előterjesztésben leírt helyszínekkel támogassa 

az önkormányzat őket. Itt lenne a verseny központja, ez egy jó turisztikai reklám is. Kérték, 

hogy az önkormányzat tekintsen el a bérleti díjtól, cserébe felajánlanának egy 400.000 Ft 

értékű újraélesztő készüléket. Ezt olyan területen helyeznék el, a Halász utcában, ahol 

mindenkinek a rendelkezésére állna. 

Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

 

Bizottsági vélemények: 
 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság az előterjesztett javaslatot 4 

igennel, egyhangúlag elfogadásra ajánlja a testületnek.  
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Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 2 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, szavazásra bocsátja, aki  

egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

119/2018. (IX.17.) Kt. határozat 

 

A Révfülöp belterületén megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Balatoni Bojlis 

Horgászverseny helyszín biztosítása. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp belterületén 

megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversennyel kapcsolatos 

előterjesztést megtárgyalta. 

Az önkormányzat a verseny szervezői által beadott kérelmet elfogadja és a kérelemben 

megnevezett helyszíneket az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a verseny számára. A 

verseny szervezők által felajánlott újraélesztő készüléket, 400.000 Ft értékben tisztelettel 

elfogadja. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp belterületén 

megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversennyel lebonyolításával 

kapcsolatban megbízza Kondor Géza polgármestert a verseny megrendezéséhez szükséges 

együttműködési megállapodás előkészítésével és aláírásával. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018 szeptember 25. 

 

 

10. 1177 és 1174/1 hrsz. ingatlanok hasznosítására érkezett javaslat elbírálása (tárgyalja: 

GTTB-OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A kemping melletti két területről van szó. A Semsei major 

területéről és a major és a kemping közti területről. Erre a területre a Balatontourist, mint a 

kemping üzemeltetője egy hasznosítási javaslattal fordult az önkormányzathoz. A Kormány 

meghirdetett, de még meg nem jelenített kemping és szállásfejlesztési pályázatot. Szeretnének 

egy komolyabb fejlesztést megvalósítani. Ehhez küldtek egy nagyon leegyszerűsített 

látványtervet, jelezték, hogy a kemping már túlnőtte magát.   Ez az ajánlat nagyon vonzó 

lenne, mert az önkormányzatnak nem kellene csinálnia semmit, de  vagyonrendeletünk nem 

teszi ezt lehetővé. Az önkormányzati és az országos vagyonrendelet is szükségessé teszi a 

pályázat kiírását. A Képviselő-testületnek arról kellene egy döntést hozni, hogy közösen 

kidolgoznak egy hasznosítási pályázati felhívást. Azt kéri a képviselő uraktól, hogy közösen 

kezdjenek el egy munkát egy pályázat kiírására. És így másokat sem lehet kizárni, mert az 

önkormányzatot csak az érdekli, hogy minél szélesebb kör, minél szélesebb lehetőségekkel 

használja a területet. Azt a lehetőséget megtartva, hogy a pályázat kiírása eredménytelen.  

Mindkét bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 
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Bizottsági vélemények:  

 

Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság az előterjesztett javaslatot 4 

igennel, egyhangúlag elfogadásra ajánlja a testületnek.  

 

Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság 2 igennel, egyhangúlag javasolja 

elfogadásra a testületnek. 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, javaslata? 

 

Miklós Tamás képviselő: Támogatja a javaslatot, de lenne egy kérdése. A Balatontourist 

adott be javaslatot kemping bővítésre, adott be valamilyen anyagot, látványtervet? 

 

Kondor Géza polgármester: Kiküldték az anyagot, de elmagyarázná még egyszer nagyon 

egyszerűen is. Ötletnek nem rossz, de az önkormányzatnak az a fontos, amikor egy ingatlant 

hasznosítanak, kiírnak egy pályázatot, hogy mennyi bérleti díjat kapnak érte, mennyi időre. A 

szabad strandot továbbra is garantálniuk kell. A Semsei major annyiban különbözik a többi 

ingatlantól, hogy ez 100%-ban az önkormányzaté. Azt csinálunk, azt engedünk meg és olyan 

feltételekkel, amit mi hagyunk jóvá. A másik terület, az osztatlan közös, ott van egy másik 

tulajdonos, a Magyar Állam, ott kisebb a mozgásterünk. Az elképzelés az jó, ha lenne egy 

másik kemping, az nagyon jó lenne. Ha nem lenne ez a nagyon szigorú vagyonrendelet, akkor 

sem biztos, hogy össze kellene bilincselni, mert nem biztos, hogy az a kényelmesebb. Az 

esélyt meg tudják adni, utána egy feladatuk van csupán, amikor kidolgozzák a pályázatot, azt 

kiírják, jobb ajánlatot kell tennie, mint az azt következő másik pályázónak. Senkit nem 

szeretnének kihagyni, ez egy nagy felelősséggel járó döntés.   

 

Miklós Tamás képviselő: Örül neki, ugyanis december végi, január eleji munkaprogramhoz, 

beadott ilyen jellegű munkakezdeményezést, hogy a testület dolgozza ki a turisztikai 

fejlesztés lehetőségét a Semsei major környékén. Támogatja az előterjesztést. Arra a területre 

már voltak nagy létszámú tervek. Volt Globe színház projekt, ami eljutott a szerződéskötésig, 

de nem valósult meg. Volt kikötő fejlesztés, ami ellen nagy tüntetések voltak. Több mindenre 

alkalmas ez a terület, több mindent ki lehet belőle hozni, mint egy egyszerű bérbeadás.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Jól kell kiírni a pályázatot, megfelelő mozgásteret 

adni a pályázóknak, amit meg akarnak valósítani, ezt mindenképp beleírják, azt csak az 

önkormányzat egyetértésével és csak a beépített tulajdonviszonyok azonnali tisztázásával 

lehetséges. Olyan megoldás érdekli az önkormányzatot csak, ami semmi felelősséggel nem 

terhelheti őket az építményekért.  

 

Slemmer József János képviselő: Úgy érzi, hogy nagyon régóta húzódik a Semsei major 

hasznosítása. Az nem csak egy lehetőség pénzbevételre, hanem egy olyan frekventált területe 

Révfülöpnek, ami valamilyen szinten a tükör. Ott jönnek be a Füred felől érkezők és az a 

látvány, ami most ott fogadja őket, nem pozitív. Ez csak egy lehetőség arra, hogy ezen 

tudjanak változtatni. Tudjanak egy olyan megoldásban gondolkodni, ami ezt megszünteti, 

illetve amivel az önkormányzat is, a falu is, mindenki jól tud járni. Ez egy jó lehetőség arra, 

hogy tovább tudjanak lépni azzal a területtel.  

 

Török Péter alpolgármester: Egyetért Slemmer képviselő úr szavaival. Ez előszobája lehet 

annak a Képviselő-testületi munkának, ami eddig még nem volt jellemző. Elindíthat más 
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jellegű fejlesztéseket is. Ez egy nagyon fontos lépcsőfoka lesz a testületi munkának. 

Elkezdődik egy olyan stílusú gazdálkodása az önkormányzati ingatlanoknak, amire eddig még 

nem volt példa. Ez egy olyan konkrét dolog, ami nem megosztó a településen, hanem 

mindenki számára fontos.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen és nagyon örül annak, hogy ekkora támogatást 

élvez ennek az első lépésnek a megtétele. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, 

szavazásra bocsátja, aki támogatja a pályázati anyag előkészítését, a munka megkezdésével 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

120/2018. (IX.17.) Kt. határozat 

 

Révfülöp 1177 és 1174/1 hrsz.-ú ingatlanokat érintő turisztikai célú hasznosítása 

érkezett javaslat elbírálása ügyében. 

         
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp belterület 1177, és 

1174/1 helyrajzi számú ingatlanok turisztikai célú hasznosításával kapcsolatos előterjesztést 

megtárgyalta. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp 1177 és 1174/1 

helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat érintő turisztikai célú hasznosítás ügyében 

megbízza Kondor Géza polgármestert a pályázati anyag előkészítésével, ez ezzel 

összefüggésben álló feladatok elvégzésével. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a segítséget. A napirendek bezárásánál tartanak. 

Van-e valakinek bejelentenie valója? Amennyiben nincs, köszöni az aktív részvételt. Az ülést 

17:10 órakor bezárja. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 


