Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 18-án
(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, Szakál Norbert
Iván műszaki ügyintéző, Balogh Péter Vízi Sportegyesület elnöke
Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág
Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a
megjelent képviselő urakat, aljegyző asszonyt, a hivatal munkatársát, illetve a civil
szervezetek képviseletében Balogh Péter urat, a Vízi Sportegyesület elnökét.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 6 fő
képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Jelezné, hogy már bizottsági ülésen kérte, hogy a mai napon vegyék napirendre az MNV-vel
kapcsolatos döntést, az ingyenes tulajdonba adásról kellene dönteni, illetve a Sport Egyesület
beszámolójáról, valamint még két civil egyesület támogatásáról kellene dönteni. Ismerteti a
napirendi pontokat.
1. Tájékoztató a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen
végzett munkájáról
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
2. Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkok éves állapotfelmérése,
hasznosítása, fejlesztési lehetőségei
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
3. A strandfürdők használatának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
4. A termelői piac 1. éves működésének értékelése, 2019. évi esetleges
változtatások kidolgozása
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
5. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
6. Révfülöp Császtai strandhoz kapcsolódó 9/2; 10/7 hrsz. ingatlanok ingyenes
tulajdonba vétel kérelme
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
7. Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
8. Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület és a Magyar-Finn Baráti Társaság
támogatási kérelme
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Zárt ülés:
1. Közterület használat iránti 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. Tájékoztató a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen
végzett munkájáról
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
2. Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkok éves állapotfelmérése,
hasznosítása, fejlesztési lehetőségei
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
2

3. A strandfürdők használatának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
4. A termelői piac 1. éves működésének értékelése, 2019. évi esetleges
változtatások kidolgozása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
5. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság
6. Révfülöp Császtai strandhoz kapcsolódó 9/2; 10/7 hrsz. ingatlanok ingyenes
tulajdonba vétel kérelme
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
7. Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
8. Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület és a Magyar-Finn Baráti Társaság
támogatási kérelme
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Zárt ülés:
1. Közterület használat iránti 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.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: A bizottság 1 fő részére
80.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapított meg, 1 fő kérelme nem felelt meg a
rendeletben előírtaknak, ezt a bizottság elutasította. Ösztöndíj pályázatra 2 kérelem érkezett,
mindkét fő részére 20.000-20.000 Ft/hó állapított meg a bizottság.
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.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
41/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Tájékoztató a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett
munkájáról (tárgyalta: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A tájékoztatási felhívásnak eleget tett a Fürdőegyesület,
szóban, Zsitnyányi elnök úr egy részletes beszámolót prezentált a bizottsági ülésen. A
Honismereti Egyesület, a Vízi Sportegyesület és a Gázló Egyesület pedig nagyon részletes
írásos anyagot prezentált. A Polgári Kör pedig egy másfél soros, tevékenységüket
összefoglaló nyilatkozattal jelezte, hogy továbbra is azzal a tevékenységgel foglalkoznak,
amivel eddig. Ezek azok a beszámolók, amiknek a megvitatására most lehetőségünk van. A
napirendet mindkét bizottság tárgyalta. Kéri először a kulturális bizottság véleményét.
Bizottsági vélemények:
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A bizottság megtárgyalta az anyagokat,
mindegyiket 3 igennel, egyhangúlag a testületnek elfogadásra javasolja.
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A bizottság megtárgyalta, mindegyiket 5x5
igennel, egyhangúlag a testületnek elfogadásra javasolja.
Kondor Géza polgármester: Köszöni. Annyit szeretne mondani, hogy minden civil
egyesület önkéntes, közért való tevékenységet folytat. Ennek a beszámolónak az elkészítése,
nem egy olyan kötelezettség, mint például a támogatási kérelmekkel kapcsolatos beszámolási
kötelezettség. Ez semmilyen szankciót nem von maga után, aki ennek nem tesz eleget. Az
egyesületek zöme ennek eleget tett, nekik köszöni szépen. Kérdezi, hogy a civil szervezetek
beszámlójával kapcsolatban van-e kérdés, illetve hozzászólás?
Miklós Tamás képviselő: A Révfülöpi Honismereti Egyesület immár 25 éve működik.
Szeretné ebből az alkalomból megköszönni a település összes polgárának, aki támogatta a
múltban a szervezetet, és a mindenkori önkormányzatnak is a segítséget. A 25 éves évforduló
alkalmából, egy ünnepi Villa Filip lapszámmal jelentkeznek rövidesen, és ehhez, a
nyomdaköltségekhez egyfajta támogatást szeretnének majd kérni, azt majd külön fogják
kezdeményezni. Köszöni.
Kondor Géza polgármester: Köszöni Miklós Tamásnak a kiegészítést, természetesen
támogatjuk. Szeretné elmondani ennek kapcsán, hogy a Fürdőegyesület 120. évfordulóját
4

fogja az idén ünnepelni, ehhez gratulálna nekik, és az ő kiadványukhoz is segítséget nyújtunk.
Van-e még kérdés, a civil egyesületekkel kapcsolatban?
Balogh Péter Vízi Sportegyesület elnöke: A Vízi Sportegyesület 20 évvel ezelőtt alakult.
Szeretné megköszönni az eddig nyújtott támogatásokat. Egy megjegyzést szeretne mondani,
az a beszámoló, ami egy mondatban szól a tevékenységről, az mutatja az egyesület
komolyságát. Ettől sokkal nagyobb tiszteletet elvárhatnánk. Nem akarja nevén nevezni az
egyesületet, de legalább tisztelje meg a Képviselő-testületet más civil egyesületeket, hogy
legalább mondja el, hogy mit csinál, vagy mit nem csinál, vagy miért van. De ne egy kurta
mondatban intézze el a dolgokat. Roppant furcsálja. Ha rajta múlna, biztos, hogy nem fogadná
el a tájékoztatójukat. Köszöni szépen.
Kondor Géza polgármester: Köszöni a Vízi Sportegyesület hozzászólásást, eddig végzett
munkájukat. Úgy látja, hogy meg tudjuk erősíteni, ez az év az évfordulók éve lesz, lesz mit
ünnepelnünk. Köszöni és további jó munkát kíván az egyesületeknek. A civil szervezetek
beszámolójával kapcsolatban van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, javasolja,
hogy külön-külön fogadják el a civil szervezetek beszámolóját, ahogy a bizottságok is tették.
Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Révfülöpi Fürdőegyesület beszámolóját elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
42/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Fürdőegyesület
beszámolóját elfogadja.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Honismereti Egyesület
beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
43/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Honismereti
Egyesület beszámolóját elfogadja.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Vízi Sportegyesület
beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
44/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat
Sportegyesület beszámolóját elfogadja.
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Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Gázló Egyesület
beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
45/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gázló Környezet- és
Természetvédő Egyesület beszámolóját elfogadja.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a Polgári Kör beszámolóját
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
46/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Kör beszámolóját
elfogadja.
2.Önkormányzati ingatlanok, épületek, utak, parkok éves
hasznosítása, fejlesztési lehetőségei (tárgyalta: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

állapotfelmérése,

Kondor Géza polgármester: Lassan 4. éve, hogy bevezettük ezt a hagyományt, hogy számba
vesszük egy táblázat keretében az önkormányzati ingatlanokat, bejárjuk, fotó dokumentációt
készítünk, megállapítjuk az állapotukat és a következő évben pedig aktualizáljuk. Kéri a
bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnök: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a napirendi
pontot. Egy részletes és minden ingatlanra kiterjedő állapotfelmérés történt. A bizottság 5
igennel javasolja elfogadásra a testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnök: Az Oktatási Bizottság 3 igennel, egyhangúlag
javasolja elfogadásra a testületnek.
Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel az önkormányzati ingatlanokkal
kapcsolatban?
Török Péter alpolgármester: Ki kellene egészíteni az új létesítményekkel ezt a táblázatot. A
piacot és a szabadtéri színpadot is bele kellene tenni ebbe a listába a következő évben.

6

Kondor Géza polgármester: Benne van a mostaniban is, csak saját sorszámot nem kapott.
Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtja, aki az intézkedési
tervet elfogadásra javasolja, kézfeltartással jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
47/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati
ingatlanok állapotfelmérése” intézkedési tervet elfogadja.
3. A strandfürdők használatának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata (tárgyalta:
GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Azért neveztük felülvizsgálatnak, mert vélelmeztük, hogy nem
kívánjuk módosítani. Nagyon sok strandnak megnéztük a belépő díját, megállapítottuk, hogy
két strandnak van 700 Ft-os belépője, Szigliget és Badacsony, mindkettőt ismeri, egyik sem
színvonalasabb, mint a révfülöpi. A tavalyi homokozás után, mindkét strandunk
versenyképes. Tudnunk kell egy skálán, hogy hol a helyünk. Még kettő strandot találtunk,
akik drágábbak Balatongyörök és Vonyarcvashegy, 800-900 Ft-os belépővel. Ők valóban
előrébb vannak, az a dolgunk, hogy ezt a lemaradást behozzuk.
A napirendet mindkét bizottság tárgyalta.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, egyetértve
azzal, hogy az árakon nem változtatunk 5 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a
testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság megtárgyalta és egyetért azzal, hogy
maradjanak a tavalyi árak, egyhangúlag, 3 igennel javasolja elfogadásra a testületnek.
Kondor Géza polgármester: Neki lenne egy kérdése, volt egy ilyen iratlan szabály, hogy
májusban még nem szedünk pénzt, belépőjegyet, szeptemberben pedig már nem. Idén a
szezon kezdete tréfás módon alakul, június elseje szombatra esik és augusztus 31-e is egy
szombati nap. Javaslatként felvetné, mivel az utószezon mindig markánsabb szokott lenni,
két verziót tud elképzelni. Az egyik, hogy jún. 1-től szept. 1-ig vasárnappal bezárólag, de
mérlegelnünk kell, hogy a vízimentők emelték közel 30%-al a díjukat. A másik pedig, hogy
jún. 8. szombattól szept. 1. vasárnapig kérnénk belépőt. Neki a jún. 8-i kezdés szimpatikusabb
lenne. Ezzel a felvetéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Török Péter alpolgármester: A jún. 8. pont a pünkösdi hosszú hétvége. Ő egyetért ezzzel.
Kondor Géza polgármester: Köszöni. Általánosságban elmondható, hogy nem volt olyan
júniusi első hétvége, hogy a napi jegyek értéke elérte volna az aznapi rezsiköltséget. A jún.
még azért csalós, mert az emberek többsége, akkor veszi meg a bérletét a nyárra, és ezért
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látszat forgalmat prezentál. Két szavazás lenne, először arról kell döntenünk, hogy a
rendeletet nem változtatjuk. Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
48/2019. (III.18.) Kt. határozat
A strandfürdők használatának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatáról.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy 2019. évben a
strandi belépő díjak árát nem emeli, nem változtatja meg, ezzel összefüggésben a
strandfürdők használatáról szóló 7/2003. (V.26.) számú rendeletét nem módosítja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos
Kondor Géza polgármester: Illetve, hogy a nyitvatartási időt, az alpolgármester úr által
megerősített jún. 8-tól szept. 1. vasárnapig bezárólag kezdeményezzük.
Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
49/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2019. évben a
strand nyitását június 8. napjával, zárását szeptember 1. napjával határozza meg, mely
időszakban a strand díjköteles.
4. A termelői piac 1. éves működésének értékelése, 2019. évi esetleges változtatások
kidolgozása (tárgyalta: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Tavaly június 23-án került a piac átadásra. Az önkormányzat
nem talált megfelelő vállalkozót a piac bérbeadására, ezért elkezdtük saját magunk felépíteni
a rendszert. Kísérleteztünk egy péntek délutáni nyitva tartással, be kellett látnunk, hogy ez
nem működik. Ez miatt javasoltunk egy szombat délelőtti módosítást. Tavaly a forgalom
miatt egy szerda délelőttöt is bevezettünk, ez hozta az elképzeléseket, ezt továbbra is
javasoljuk megtartani. Ezzel kapcsolatban még felvetődött az, hogy aki kistermelő, kis
tételben termel árut, illetve konzurciumi településről jön, nekik tegyük kedvezményessé a
szerdai napot 500 Ft-os, kedvezményes bérleti díj lehetőségével. Április második felében
tervezzük a piac nyitását, addig még lesz lehetőségünk egy-két dolgot megvitatni. A
bizottsági ülésen az előterjesztés kiegészült egy 3. ponttal is, hogy szükség esetén a
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polgármester a piaci rendtartást saját hatáskörben módosíthatja, és a következő képviselőtestületi ülésen a testületet, erről tájékoztatja. Az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta.
Kérdezi a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemények:
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és a
hozzászólások és észrevételek alapján 5 igennel, egyhangúlag javasolja elfogadásra a
testületnek.
Eitner József képviselő, OSZKB elnöke: A Bizottság egyhangúlag, 3 igennel javasolja
elfogadásra a testületnek.
Kondor Géza polgármester: Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés,
észrevétel?
Miklós Tamás képviselő: Véleménye lenne, átgondolva az egész egy éves működést azt
lehet tapasztalni, hogy önkorlátozó volt a piac működése, időben meg szűk időtartamra
korlátozott. Támogatná azt, ha van lehetőség rá, hogy ezen most változtassunk. Próbáljuk ki
most a másik oldalt. Például, hogy révfülöpiek akár minden nap tudjanak ott árusítani, miért
nem tehetik meg? Nem tudja, mert szerinte megvalósítható lenne, akár díj nélkül. Tehát ne
csak szerdán és pénteken, ha pl. van megérett meggy és paprika, akkor ki lehessen vinni a
piacra. Semmilyen vagy jelképes díj ellenében hadd árusítsanak. Ezt technikailag, hogyan
lehetne megoldani? Kijelölve 3 nagy asztalt lehetnének szabad asztalok, vagy más módon.
Dinamizálni kellene a piacot, úgy érezte, hogy ezt mindenki támogatná. Hogyan lehetne ezt
ellenőrizni, talán bevonni a helyi szolgáltatót, a büfést vagy a kerékpárost, őket megbízni
részesedés ellenében, hogy felügyeljék, vagy náluk lehessen befizetni. Túlszabályozott volt
eddig. Úgy gondolja, hogy korlátoztuk azt, hogy ki jöhessen a piacra. Panasz is volt, őt is
megkeresték, hogy nem fogadták, mint árust.
Kondor Géza polgármester: Azt gondolja, hogy ezt az 500 Ft-os díjat megpróbálhatnánk a
szerdai napokon. Teljesen ingyen, azért nem tudunk belemenni, mert a pályázat kötelez. A
kulcs a rugalmasság. A piaci rendtartást nem mi találtuk ki, hanem egy központi szabályozás
gyűjteménye. Túl komolyan vettük magunkat, szabadabban be kell engedni népművészeti
termékeket, de nem szabad a bolhapiac felé elmenni. Egy önkormányzati piac nem lehet olyan
vagány, mint egy civil szervezésű (Káptalantóti). Azt hogy ki árusíthat, milyen feltételekkel,
azt figyelembe kell venni, mert a piacnak az üzemeltetője felel az ott elkövetett
szabálytalanságokért, azaz mi. Van-e még egyéb javaslat?
Slemmer József János képviselő: A Káptalantóti piacon, olyan árakon vannak az árusok, azt
még csak gondolni se lehet. Az áraink egy kulturált bevezető árak, hogy ebből még lefelé
engedjen valaki, az értéktelenné teszi, ledegradálná a piac létét.
Kondor Géza polgármester: Köszöni. Javaslata az, hogy a bizottságok által meghatározott
döntést fogadjuk el. Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja,
aki az előterjesztett határozati javaslattal egyettért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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50/2019. (III.18.) Kt. határozat
Termelői piac 1. éves működésének értékeléséről, 2019 évi változások kidolgozásáról.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta.
I) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a
Révfülöpi Termelői Piac Piaci rendtartásának VI. pontja a piac nyitva tartásáról, a
következőképpen módosuljon:
Nyitva tartás a nyári hónapokban:
-

szerdán 7.30 órától 12 óráig.
szombaton 7.30 órától 12 óráig.

II) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a
Révfülöpi Termelői Piac Piaci rendtartásának VII. pontja a piac használatának
díjáról, a következőképpen módosuljon:
-

Szerdai napokon a konzorciumi tag-településekről érkező, friss gyümölcsöt és
zöldséget árusító kistermelők 500 Ft/nap/ ½ asztal tarifával árusíthatnak.

III) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség és igény
felmerülése esetén, a piaci rendtartást a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, erről
a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2019. május 15.
5. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata (tárgyalta: GTTB, OSZKB)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Ez is egy rendelet felülvizsgálata. Évente visszatérő
napirendünk. Változásokat a temető díjakkal kapcsolatban nem javasoltunk. Kéri először a
szociális bizottság véleményét.
Bizottsági vélemények:
Eitner József képviselő, OSZKB elnök: A bizottság megtárgyalta, azt gondolták, hogy
maradjanak a tavalyi árak, 3 igennel javasolja elfogadásra a testületnek.
Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnök: A Gazdasági Bizottság hasonlóképpen foglalt állást,
5 igennel javasolja elfogadásra a testületnek.
Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtja, aki egyetért azzal, hogy nem változtatunk a
temetővel kapcsolatos díjakon, kézfelemeléssel jelezze.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatokat:
51/2019. (III.18.) Kt. határozat
Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról
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.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2019. május 15.
6. Révfülöp Császtai strandhoz kapcsolódó 9/2; 10/7 hrsz. ingatlanok ingyenes
tulajdonba vétel kérelme
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Ezzel a kérdéssel a képviselő urak két hete rendkívüli ülés
keretében már találkoztak, ott hoztunk egy döntést, hogy kérjük ezeket a területeket
vagyonkezelésbe adni. Azért ezt kértük, mert akkor ez volt az MNV Zrt. által javasolt és
járható út, tekintettel arra, hogy a tavalyi évben az ingyenesbe adást egy másik ingatlanunkkal
is azzal utasították el, hogy erre nincs lehetőség. De van lehetőség a megvásárlásra. Most azt
jelezték, hogy az idei évben az önkormányzatok részére, az ingyenesbe adást preferálják, ha
megjelöljük a pontos célt, hogy mire használnánk. Mindkét területet érinti a horgászturizmus
fejlesztése és a strandon történő fejlesztés is, ezt a célt jelöltük meg. Megkérdezi a
képviselőket, hogy merült-e fel ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Miklós Tamás képviselő: Régi ügy és támogattuk, egy részét sikerült is megszerezni hosszú
évvel ezelőtt. Ha ingyenes átadásba kérjük, akkor az MNV Zrt.-nek kötelezően meg kell-e
hirdetni a területet?
Kondor Géza polgármester: A következő történt, az MNV Zrt, jelezte (a veszprémi és a
budapesti ügyintéző egymással egyeztetett, utána hívtak minket vissza) központi cél, hogy az
önkormányzatok ingyenesen juthassanak az ingatlanokhoz, megfelelő fejlesztésű indoklással.
A mienké az. A vagyonkezelési kérelmet azért utasítják el, mert most az ingyenes átadás a fő
profil, erősen ajánlott felhívásukra kellene ezt a döntést most meghoznunk. Van-e még kérdés,
észrevétel? Amennyiben nincs, javasolja, hogy fogadják el az előterjesztést. Szavazásra
bocsájtja, aki az ingyenes tulajdonba adással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
52/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp 9/2 és 10/7 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételének kérelméről.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp 9/2 és 10/7 helyrajzi
számú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételének kérelmére vonatkozó anyagot megtárgyalta.
1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a
Közép-Dunántúli Vízügyi igazgatóság vagyonkezelésében lévő, Révfülöp 9/2
helyrajzi számon felvett, „kivett feltöltött terület” megnevezésű, 13.356 m2 területű és
a 10/7 helyrajzi számon felvett „kivett feltöltött terület” megnevezésű, 6153 m2
területű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott sport és ifjúsági
ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és horgászturisztikai
célokat szolgáló szabadidőközpont megvalósítása és meglévő strandfunkció
továbbfejlesztése gyermekpancsoló létesítésével, a gyermekek biztonságos
fürdőzésének elősegítése céljából kívánja felhasználni.
3. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét –
megtérítését.
4. Az igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi, Natura
2000 védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Révfülöp 9/2 és 10/7 hrsz.ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Révfülöp 9/2 és 10/7 hrsz.ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos
7. Sportegyesület 2018. évi támogatásának elszámolása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: A civil egyesületek elszámolása az előző ülésen került
napirendre, a Sportegyesület benyújtotta anyagát, de annyira az utolsó pillanatban, hogy nem
tudtuk napirendre tűzni. A Gazdasági Bizottság elnöke tételesen átnézte az anyagot,
egyeztetett a pénzügyi kollégákkal, kéri Sümegi Gábort, hogy pár mondatban tájékoztassa
őket.
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Sümegi Gábor képviselő, GTTB elnöke: A februári ülés napját megelőzően került
bemutatásra, hozta el az egyesület beszámolóját. Ezt ő személy szerint is átnézte, úgy találta,
hogy a számlák másolatai valósak voltak. Ezt követően a hivatal részéről a pénzügyi
munkatársak is átnézték. Ennek alapján elfogadásra javasolja a Sportegyesület 2018. évi
elszámolását.
Kondor Géza polgármester: Köszöni, egyúttal felhívná a figyelmet arra is, hogy ez az
elszámolási anyag az első napirendhez is aktuális beszámolót is tartalmaz, kitérnek minden
egyes kategóriájukra. Javasolná, hogy a beszámolójukat is fogadják el, ennél a napirendnél,
külön szavazás keretében. Van-e kérdés a Sportegyesülettel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
javasolja, hogy fogadják el először a beszámolójukat. Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a
Sportegyesület beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
53/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Nagyközségi
Sport Egyesület beszámolóját elfogadja.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a Sportegyesület 2018. évi
támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
54/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Sport Egyesület támogatásának elszámolásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a Révfülöp Nagyközségi Sport
Egyesület (8253 Révfülöp, Káli u. 17.) részére nyújtott, 2018. évre vonatkozó támogatásának
elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal
8. Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület és a Magyar-Finn Baráti Társaság támogatási
kérelme
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Most fogadtuk el a Sportegyesület tavalyi elszámolását, ami
miatt jogosult az ez évi kérelmére. 2 millió forint támogatási kérelmet jelöltek meg, minden
nyilatkozatának eleget tettek. Megkérdezi a képviselőket, hogy merült-e fel ezzel
kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, javasolja, hogy fogadják el a
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Sportegyesület 2 millió forintos támogatási kérelmét, szavazásra bocsájtja, aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatokat:
55/2019. (III.18.) Kt. határozat
Révfülöpi Nagyközségi Sport Egyesület 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 Révfülöpi Nagyközségi Sport
Egyesület (Székhely: 8253 Révfülöp, Káli u. 17.) (továbbiakban: Egyesület) egyszeri
2.000.000 Ft-tal, azaz kétmillió forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2019. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 081041 Versenysport és utánpótlás nevelési
tevékenység és támogatása
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, 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: 2019. április 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: Magyar-Finn Baráti Társaság egy szerényebb kéréssel fordult
hozzánk, 300.000 Ft támogatási összeget jelölt meg. Az előterjesztésben szerepel, hogy
minden nyilatkozatnak, kötelezettségnek eleget tettek. Van-e kérdés, észrevétel ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtja, aki egyetért a Magyar-Finn Baráti
Társaság 300.000 Ft-os támogatási kérelmének elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatokat:
56/2019. (III.18.) Kt. határozat
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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 Magyar-Finn Baráti Társaság
(Székhely: 8253 Révfülöp, Káli u. 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 szervezésében csereüdültetés megtartása
A felhasználás határideje: 2019. december 31.
A Társaság a támogatásról 2020. 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 Társaság, 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: 2019. április 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 nyilvános ülés végére értek. Van-e valakinek közérdekű
bejelenteni valója? Amennyiben nincs, megköszöni a képviselőknek az aktív munkát, a
részvételt. Az ülést 17:00 órakor bezárja.

K.m.f.

Kondor Géza
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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