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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 31-én 

(pénteken) 17:00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

 

Jelen vannak: Kondor Géza  polgármester 

                       Miklós Tamás             képviselő 

                       Slemmer József János képviselő 

            Szabó Sándor Pál        képviselő 

                       Török Péter                 képviselő 

             Ujváriné dr. Handó Melinda  képviselő 

                        Zsifkovics Szilvia       képviselő (7 fő) 

 

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szabó Tímea jegyző, Bogdán József, Domina Balázs GTTB 

tagjai, Balogh Péter Révfülöpi Vízi Sportegyesület elnöke, Dianovics Béla Révfülöpi Polgári 

Kör elnöke, Szegi János Révfülöpi Horgászegyesület/Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület 

elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

A lakosság részéről kb. 60 fő van jelen. 

 

Kondor Géza polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket a 2020. évi 

közmeghallgatáson.  

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

képviselő és a polgármester jelen van. A közmeghallgatást megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

1. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

1. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

 



2 
 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
 

Kondor Géza polgármester: Rövid összefoglalót, ismertetőt mutat arról, ami az előző 

közmeghallgatás óta történt, arról hogyan áll az önkormányzat pénzügyileg, milyen projekteket 

fejeztek be, illetve kezdeményeznek együtt. (a power point-os bemutató a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi)  

Önkormányzati választások voltak októberben, egy kemény kampányon vannak túl, nagyon 

nagy volt az érdeklődés. 20 képviselőjelölt indult, ami egyedülálló Révfülöp történetében. (az 

alakuló ülésről, választási eredményekről mutat néhány képet) 

Egy település nagyságrendjét a költségvetési fő számok határozzák meg. Egy 700 milliós 

költségvetéssel gazdálkodó településről beszélünk, ez egy kimondottan jó, tekintélyt érdemlő 

költségvetés, (mutatja a pénzmaradványokat) növekvő a tendencia. Jelentős beruházások 

történtek a tavalyi évben, a Császtai strandi volt a legnagyobb 25 millióval, az orvosi lakás 16 

milliós tétel volt. A tartalékalapban 136 millió Ft lett volna, amiből 100 millió Ft szabadon 

elkölthető, úgy, hogy a 36 millió biztonsági tartaléknak megmarad a következő év fordulóján. 

Azt tudni kell, hogy a bevételeket szisztematikusan mindig alul, a kiadásokat mindig felül 

tervezik a kolléganők. A Temető urnafal építésére a pénz itt van a zsebünkben, pályázati 

forrásból megkaptuk, az Óvoda udvarit úgyszintén a Magyar Falu Program keretében. A 

Császtai strandra a mai napon érkezett meg a támogatói okirat. A Szigeti strandra 29 millió, a 

Császtai strandra 24,5 millió Ft-ot kaptunk a Turisztikai Ügynökségtől. Ezek nettó összegek, 

az áfát vissza is fogjuk kapni. 2019-ben 101 millió Ft-ot költöttünk durván. Felhalmozási 

kiadások, ezen, pályázati források kihasználásával, közel 180 millió Ft, ami rendelkezésre áll, 

és több, mint 50-60 millió Ft nincs betervezve az elköltésre.  

Utak. 8 millió Ft önerő felhasználásával az Óvoda utca felújítása nyár végére elkészült. Nyáron 

megvalósult a Császtai strandi gyermekpancsoló, valamint július elsejével új háziorvosa van a 

településnek, Dr. Vizeli József Mihály személyében.  (orvoslakásról mutat képeket) A Magyar 

Falu Program keretében orvosi műszerekre nyertek 3 millió Ft-ot, amik az ősz folyamán 

megérkeztek.  

Szintén a program keretében a Temetői urnafal folytatása meg fog épülni. Valamint az óvoda 

udvarra nyert 4,6 millió Ft-os összeg, az óvodai játszóeszközök telepítésre kerülnek, amint az 

időjárás lehetővé teszi. 

Tűzifa pályázat keretében 69 m3-t kaptak, amivel 44 háztartáson tudtak segíteni. Még karácsony 

előtt minden jogosultnak sikerült eljuttatni a járandóságát.  

Védőnői épület felújítására 12 millió Ft-ot pályázat útján nyertek, ami energetikai korszerűsítést 

is tartalmaz. 

A strandok fejlesztésére a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázaton, a Szigeti 

strandra 29, a Császtai strandra 24,5 millió Ft-ot kaptak. Korszerű mosdók, lépcsők kerülnek 

kialakításra. Valamint mindkét strandon lesz napozóstég. Kötelező volt az öltözők építése is, 

amire strandonként 4-4 millió Ft-ot adtak, illetve egységes arculati tájékoztató eszközök 

kialakítása szintén az ő terveik alapján kerül megvalósításra.  

A Császtai strandon önerőből közel 20 millió Ft ráfordítással elvégezték a mederjavító 

homokozást, kb. 1700 m3 homokot szórtak ki, ami a gyermekpancsolónál kezdődik és a strand 

keskeny részének a feléig jutottak el. A Szigeti strandon egy családi vizes blokk kerül 

kialakításra. Itt is kötelező a két öltöző. 

Az előkészítésre álló projektek alatt azokat érti, amire tervekkel rendelkeznek, vagy tervezés 

alatt vannak. Ilyen a volt Idősek Otthona. Arra várnak, hogy erre valamilyen forrást 

teremtsenek, 45-50 millió Ft ennek a kalkulált költségvetése.  
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A Turisztikai, Látógató és Kulturális Központról már 2017. óta tájékoztatja a lakosságot 

közmeghallgatásokon. Ez az ő személyes kampányában központi helyen szerepel, alakuló 

ülésen is támogatták, bízik benne, hogy ez még nem véglegesen van levéve a napirendről. 

Elszomorítja, hogy a 2020.12.12.-i ülésen 4 ellenszavazattal a Képviselő-testület ezt nem 

támogatta, ennek a helyszínen, tervek alapján történő megvalósítását. Ezzel kapcsolatban, két 

képviselő társával Slemmer József Jánossal és Török Péterrel együtt népszavazást 

kezdeményeztek a következő kérdéssel: 

„ Egyetért-e azzal, hogy Révfülöpön a Halász utcában, a jelenlegi Tóparti Galéria-Honismereti 

múzeum épületegyüttes átépítésével a Kulturális és Turisztikai Látogató Központ-melynek 

részei a kultúrház, Tourinform iroda, honismereti múzeum, tetőtéri kiállító terem-építési 

munkái, a kiadott jogerős építési engedélyben és a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően 

megvalósuljanak?” 

Ha a képviselők 20%-a kezdeményez népszavazást, az aláírásgyűjtéstől eltekintenek. A pénteki 

nappal lett a kérdés jogerősen hitelesíte, a mai napon, mivel ez egy testületi ülésnek számít be 

is jelenti ezt a tényt. A népszavazás elrendeléséről, az ezt követő ülésen a Képviselő-testületnek 

kell döntenie.  

A kikötővel kapcsolatban népszavazási kezdeményezés történt magánszemély részéről, 

augusztusban ezzel kapcsolatban meg is tartották a népszavazást, a következő kérdéssel: 

„Akarja-e Ön, hogy Révfülöp vízparti központjában,  

a móló és a futballpálya közötti öblöt az eddigi funkciója helyett  

teljes területén 133 db vitorláshajó téli-nyári vízen-tárolására alkalmas vitorláskikötővé 

alakítsák át, ehhez a vízbe ív alakú, az ívével  

a nagymólón is túlnyúló, 180 m hosszúságú, betonoszlopokkal és  

szádfalakkal megtámasztott, 16.000 m3 terméskövet tartalmazó kőgátat építsenek, a 

vízfelületre 600 m2 felületen úszó-pontonokat telepítsenek,  

a téli vízbefagyás ellen a hajókat szivattyús vízcirkuláló csővezetékekkel  

vegyék körül, a parton különböző kikötőkiszolgáló létesítményeket,  

köztük a Nádas borozó mellé mobil hajókiemelő darut telepítsenek, a füves partot a hajók oda 

és elszállítására, ki-be emelésére használják, és  

kizárólag a vitorláskikötőt használóknak 101 db-os autóparkolót létesítsenek?” 

A népszavazáson a választó polgárok 30,96%-a vett részt, amely 50 % alatt érvénytelen. Sokan 

aknamunkát tulajdonítanak neki, amit ő el tud fogadni. Harcolt érte, és harcolni is fog, nyilván 

a másik félnek az ő igazát kell képviselnie. Arról tájékoztatja most a hallgatókat, hogy hol 

tartanak ebben az ügyben. A Környezetvédelmi Hatóság kimondta megfellebbezhetetlenül, 

hogy a kikötőnek környezetre káros hatása nincs. Bizonyos kikötésekkel megkapták a 

környezetvédelmi engedélyt. Az elvi létesítési engedélyt megkapták. A következő fokozat, a 

vízjogi létesítési engedély, elbírálás alatt van. A hatóság álláfoglalását várják. Ezzel még nem 

záródik le a dolog, mert ha ez megvan, következik a Közlekedési Hatósági engedélyeztetés, 

ami jobban érinti a szárazföldet. A testület elfogadta az alakuló ülésen, kompromisszum volt 

mindenki részéről, hogy már az alakuló ülés után rendeletbe foglalják, hogy bármilyen 

kikötővel kapcsolatos kivitelezési tevékenység, csak a helyi polgárok véleményének 

kikérésével, megnyugtató többség támogatásával kezdődhet el, beleértve akár a közbeszerzés 

kezdeményezését is. Szintén rendeletben rögzítik, hogy a parton semmilyen kikötőt kiszolgáló 

létesítmény nem épülhet. Ez túlbiztosítás, mert a Balaton-törvény ezt nem is tenné lehetővé. 

Ezzel talán sikerül kételyeket eloszlatni. Ha tudják, mennyibe kerül majd a kikötő pontosan, 

akkor ezeket az információkat megosztják a lakossággal, így majd közösen döntenek. A jó hír 

az, hogy ezt elfogadták, a rossz hír az, hogy elfogadták a kulturális központot is, a vélemények 

változnak, de ez nem előre viszi az ügyet. Problémák vannak, amiket meg kell oldaniuk együtt. 

A prezentáció végére ért. Először felolvassa az interneten/levélben érkezett kérdéseket (a 

levelek a jegyzőkönyv mellékletét képezik), arra adnak majd választ, utána átadja a szót a 
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lakossági résztvevőknek, és feltehetik kérdéseiket. A lakosok hívják fel arra a figyelmet, hogy 

mit szeretnének, vagy mit nem, és mit szeretnének másképp.  

 

2. Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

Kondor Géza polgármester:  
1.) Felolvassa a Káli úttal kapcsolatos levelet. Ezt a problémát a testülettel meg fogják vitatni, 

ez nyilván egy technikai előkészítést igényel. Ki fogja vinni a közvilágítással foglalkozó 

megbízott vállalkozókat, készítenek majd egy tervjavaslatot, költségvetésjavaslatot. Ez a 

Magyar Közút tulajdona, ettől kezdve ez egy társasjáték, nem önkormányzaton belül kell 

megoldani, de reméli meg tudják majd valósítani.  

 

2.) Ács Tiborné levelét olvassa fel. A szociális tűzifa pályázaton 3 db kérelmet kellett 

elutasítani, mivel nem volt mérlegelési lehetősége. A pályázat kiírásánál megállapítanak egy 

jövedelemhatárt, amit ha valaki átlép, akár 1 Ft-al is, akkor nincs mérlegelési jog. Ősszel 

remélhetőleg ismét kiírásra kerül a következő pályázat, akkor ennek a küszöbérték megemelését 

mindenképp indokoltnak tartaná. A jogosultak körét így ki tudnák bővíteni. 5 m3-nél többet, 1 

m3-nél kevesebbet adni nem szabad. Ezt törvény tiltja.  

A vaddisznókkal kapcsolatban, június óta nagy változás nem történt. Amit ők meg tudtak tenni, 

megtették. Kilövési engedélyt tudtak kérni, amit Révfülöpön 3 helyszínre adtak meg, a 

figyelemfelkeltő táblák kint vannak. És egy csapda van kihelyezve az ő területére. Nem tudnak 

annyi vaddisznót kilőni belterületen, és csapdával megfogni, amennyinek a lakosság élvezné az 

előnyét. Ez egy rendszerszintű, országos probléma. A nádasba rendszeresen vadásznak, de több 

születik, mint amennyit ki tudnak lőni. Napirenden szerepel a Csobánc Vadásztársasággal 

kötött szerződés, el kezdenek velük intenzívebben foglalkozni. Javaslata az, hogy akinek van 

rá lehetősége, kerítse be ingatlanát térhálóval, de ne spóroljon annak vastagságán. 

 

3.) Herczeg Zoltán levelét olvassa fel. Az iskola előtti parkoló túlzsúfolt, az a kérése, hogy 

ennek a bővítését vizsgáltassák meg szakemberrel. Napirenden van a márciusi ülésen, 

munkaterv szerint Révfülöp parkolóinak felülvizsgálata.  

 

4.) Mészáros Tímea kérdezte, hogy a Végmáli út felújítása mikor fog megvalósulni. Kátyúzni 

biztos, hogy fognak az ősszel. A februári ülésen, napirenden van az utak állapotfelmérése. 

Elsődleges cél most a belterületi utak felújítása, a Lugas köz, Fürdő utca.  

 

5.) Tarr Károly levelét olvassa fel. Megköszöni támogatását. 

 

Ezek voltak az írásban érkezett kérdések, melyeket meg kellett válaszolnia. Nagy tisztelettel a 

lakosságnak adja át a szót, akinek kérdése, észrevétele van, kéri, tegye fel. 

 

Lakossági résztvevő: 15 éve lakik a Vasút utcában, a tavalyi faleveleket neki kell felszednie, 

mert ott nem szedi össze a szemetet, hulladékot senki. Szeretné, ha kapnának zsákot, amibe 

bele tudja tenni, és segítséget, hogy el tudja szállítani.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Azt kell kitűznie célul, hogy ne zsákot kapjon az Úr, 

hanem azt, hogy ne neki kelljen takarítania a Vasút utcában. A kérést tolmácsolja a 

településgazdálkodási kollégáinak. Nem egy akkora utcáról van szó, hogy ezt ne tudnák 

megoldani. 
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Lakossági résztvevő: 

Tóth Csaba: A 3. önkormányzati ciklust kíséri figyelemmel, a bizottságok és a testület 

munkájával kapcsolatosan. Ennek okán a személyes tapasztalatait kívánja megosztani a 

jelenlevőkkel. Örömmel töltötte el, hogy két hölgy is bekerült a testületbe. Jólesően tapasztalta, 

hogy az alakuló ülésen a képviselői programokat egyetértéssel sikerült átalakítani testületi 

programmá. A munkatervek kidolgozásánál olyan kezdeményezés látott napvilágot, hogy 

áttekinteni sem volt egyszerű. Az a tény, hogy alpolgármestert az alakuló ülés óta sem sikerült 

választani már inkább nyugtalanító. Egyre erősebben körvonalazódik ezáltal is, hogy a 

testületen belül kialakult egy frakció, egy 4-es fogat, akik valaminek okán, leginkább a nem 

szavazatok mentén sorakozik fel. Szinte minden esetben az előző ciklusban elhatározottak 

folytatásáról, megvalósításáról kell dönteni. Kérdezi miért? Miért nem kell kikötő? Miért nem 

kell kultúrház, miért volt ellenkezés a külsős bizottsági tagok személyével kapcsolatosan? Miért 

nem jó az alpolgármester jelölt? Talán azért, mert a korábbi testület felelőtlen hanyag 

előkészítést, illetve tervezést végzett. Biztosan nem, hiszen a megvalósult beruházások, 

fejlesztések mind azt mutatják, jó volt az irány. Talán azért repkednek a nem szavazatok, mert 

a bizottság képviselő tagjai hivatásukban mindannyian elismertek ugyan, de minden témában 

nem lehetnek felkészültek. Ebben az esetben nem volna ördögtől való, a vonatkozó 

pénzügyekben és szakkérdésekben jártas szakértőket felkérni, mondjuk az előző ciklusban 

eredményes munkát végzők közül. Talán egyéb okai vannak, melyet ő nem sejthet. De egy 

biztos, ha ez a tendencia folytatódik, alkotó munka és a cselekvés helyett, aktív egy helyben 

topogás lesz az eredmény. Kérdezi a testületet, hogy esküjükhöz híven Révfülöp javáért, 

gazdagodásért, fejlődéséért végzik képviselői munkájukat, vagy tevékenységük kimerül az 

eddigiek folytatásában? Válaszukat nem is annyira itt és most várja, hanem a cselekedeteikben, 

a határozataikban, a tevékenységeikben. Annál is inkább, mert meggyőződése, hogy a világ 

nem a szavainktól, hanem a példamutatásainktól, a cselekedeteink hatására változik. Köszöni a 

figyelmet.  

 

Kondor Géza polgármester: Nem élezte volna ennyire ki. Amit az előbb levetített, annak a 

nagy része arról szólt, amik október 13.-a után történtek. De biztos, hogy le kell vonni 

konzekvenciákat. Három problémát vázolt, a személyzeti problémát, a kikötőt és a kultúrházat. 

Az utolsó kettő, ami a törésvonal mentén van. 

 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő: Megszólítva érzi magát, reflektálna is erre. 

Visszaköszönne a mondandójában, az a válasz melyet Ön vár, de amennyire ez nem kielégítő 

egyéb fórumon is tudnak erről beszélni. Beszédét polgármester úrnak címezte első körben. 

(Felolvassa levelét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Kondor Géza polgármester: Azt gondolja, hogy amit itt a Tóth Csaba úr elmondott, képviselő 

asszony azt demonstrálta. Lássák be, nem tudnak együtt dolgozni. 3 pedagógussal 1 

egészségügyi dolgozóval többségében, ők szavaznak meg gazdasági, pénzügyi dolgokat. Talán 

a különbség az, hogy az előző testületnél pénzügyi szakember ült a bizottság élén. Ilyen még 

nem volt a praxisában, hogy a gazdasági bizottság elnöke kategórikusan más döntést hozzon a 

testületben, mint a bizottságban. Káosz van, igaza van az elnök asszonynak, nem tudnak együtt 

dolgozni az biztos. Más stílus van, más elképzelés a jövőről. Ismerik az előzményeket, kis 

település vagyunk, van valaki, akit ő váltott, van valaki, aki őt akarja folyton váltani. 

Folyamatosan arról van szó, nem is titkolják, hogy egy blokkot képeznek. Ha az alakuló ülésen 

valaki elfogad valamit, és nem tartja be, az egy mikrotérségű hazaárulás. Azok a problémák, 

amit elnök asszony felvetett, nem retorziók voltak, hanem több éves törvénysértésnek a 

megszüntetése volt. Esküt tettek, törvényt betartják, betartatják. Ne az ő egymás közti harcukról 

szóljon a közmeghallgatás, arra ott vannak az ülések. Nagyjából ezt a választ várta a képviselő 
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asszonytól. Meglepetés nem volt benne. El kell fogadni, hogy ők így látják a világot, ő pedig 

nagyon másként.  

 

Miklós Tamás képviselő: Elvárta volna polgármester úrtól, hogy egy kicsit megvédi őket. A 

polgármester úr programját támogatták ők. Arra van hivatkozás mindig, hogy a saját 

programjukat fogadták el. Nem. A polgármester programját, és támogatják. Tóth Csabának 

szeretne válaszolni, megdöbbentő, amit mond, egyoldalú marketingfogásnak lehet minősíteni. 

A múlt évben a választások óta 47 napirendet tárgyaltak meg, ebből 4 alkalommal mondtak 

nemet, 2 témában. Ez az alpolgármester választás, és a 300 milliós hitelfelvételről szólt, nem a 

kultúrházról. Kultúrházat Révfülöpre mindenki akar, csak nem 300 milliós kölcsönből. A 

hitelfelvételt nem támogatták. Se leírva, se kidolgozva, semmi nem volt. Miért fajul el ez a 

kérdéskör, miért beszélnek ilyenekről. Meg vannak vezetve, és átverve. Ő a Gazdasági 

Bizottság elnöke, és az orvosi lakás átadásáról nem tudott. Nem is tudnak róla, akkor hogy is 

működik a testület. Kényes téma, Török Pétertől elnézést is kér, de ő mondta azt, hogy nem 

támogatja az alpolgármesteri kinevezését, mert olyan alpolgármester kellene ezután az időszak 

után, aki feladatokat vesz át, dolgozik, és olyan rendezvényeket, programokat szervez, ami 

összefogja a falut. Munkás alpolgármestert szeretne ő támogatni. A jövőre szeretne 

koncentrálni és dolgozni, ehhez elvárná azt, hogy a vezetőjük is ezt tegye velük.  

 

Lakossági résztvevő:  

Csikos András: Az utak, járdák állapotáról beszélne először. A Kacsajtosi úton a járda egy idő 

után elfogy, nincsen. Csak a Tóth Vendéglőig van, jó lenne tovább is. A Dózsa közzel 

szemközti parkolónál is ez a helyzet, és a Káli úton is. Úgy építkeznek, hogy felemásra 

csinálják. A Csörgő utcában ahol van az éles kanyar, oda kellene egy tükör, mert nem lehet azt 

az útszakaszt belátni.  

Környezettudatosság címszóval a strandokra jó lenne kihelyezni szelektív gyűjtő szemeteseket. 

Jó lenne, ha a vendéglátósok is műanyagpohár helyett papírpoharat használnának. Aki 

üdülőtulajdonos a szemetet már elszállítása előtti napon kihelyezi az ingatlana elé, azt a 

vadállatok feltúrják, jó lenne egy konténer nekik. A Szepezdi utca után van egy kis erdő, itt 

szívesen részt venne egy takarítási, szemétszedő akcióban.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. A Káli úton a templomnál akadálymentesített a 

járda. A szelektív gyűjtés nagyon jó a strandon, csak minden hónap második keddjén viszik el. 

Addig, amíg ez csak propaganda, és a szelektív gyűjtés nincs megszervezve, nem sok mindent 

lehet tenni. A tükör kihelyezésével egyetért.  

 

Lakossági résztvevő:  

Kuczogi Lászlóné: Nem ismer olyan vállalatvezetőt, aki nem saját maga választja meg a 

legközelebbi munkatársát. Az alpolgármester a polgármester úr legközelebbi munkatársa. 

Tetszik, nem tetszik, ha ő azt választja, őneki kell lenni. A buszon hallotta, hogy illetlen 

szavakkal illeték a polgármester urat is, senkinek nincs joga hozzá. Megdöbbent a képviselő 

asszony múltkori kijelentésén is, hogy valakinek 146 m2-nél nagyobb a nappalija. Lehet, hogy 

a képviselő asszonyé annyi, és még egypár embernek, de sokan a Kulturális Központba az 50 

m2-re a közösségért mennek. Legegyszerűbb vádaskodni, és nem azt keresni, hogy lehetne 

együtt csinálni. Elővette a régi újságokat, jó volt visszanézni őket. Az a kérése, hogy legyenek 

újságok, legyenek benne a rendeletek. Hány éve már, hogy a kikötőről szó van, mit termelne az 

már Révfülöpnek. Nem azt kellene nézni, hogy mibe lehet belekötni, hanem egységre törekedni.  
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Lakossági résztvevő: 
Virányiné Horváth Anna: Ő nagyon örül ennek a Képviselő-testületnek, szeretné viszont, ha 

a képviselők konszenzusra jutnának. Ő minden ülésen igyekszik itt lenni, de sajnálja, hogy 

azok, akik képviselőnek jelöltették magukat nem jönnek el. Amikor utoljára a kultúrházról volt 

szavazás, mindenki egyöntetűen megszavazta, hogy legyen, csak a hitelfelvétellel volt a 

probléma. Miért kell népszavazást csinálni, ha előreláthatólag 100%-ban azt fogják mondani, 

hogy igen, legyen. Akkor miért kell népszavazást csinálni? Ez kidobott pénz. Az volt a 

probléma, hogy nincs rá pénz. Arra, hogy ki legyen az alpolgármester, megvan a törvény, hogy 

ki az, aki jelöl, és ki az, aki szavaz. Polgármester úr mondja meg mi a szabály. Zsifkovics 

Szilvia is majdnem annyi szavazatot kapott, mint a polgármester úr. A Coop bolt környéke 

borzalmas, szemetes nincs a környékén. A szemét régi probléma. Régóta szeretnének a falu 

lakói egy kultúrházat, olyat, ami a környező falvakban is van. A környéken Révfülöp az 

egyetlen, ahol nincs kultúrház.    

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Egyre több dologban egyetértenek. Felolvassa 

még egyszer, milyen határozati javaslat született, a kultúrház ügyében:   

 

„Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

197/2019. (XII.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy 

Révfülöp Halász utcában a 1278 hrsz.-ú ingatlanon, Pupos Csaba tervező tervei alapján 

készült Kulturális és Turisztikai Látogató Központ építési munkái, a Balatonfüredi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője által 1/6932-14/2018 számon kiadott jogerős építési 

engedélyben és a kiviteli tervben foglaltaknak megfelelően, a tervezett helyszínen 

megvalósuljanak.”  

 

Ez volt a határozat, és erre 4-en nemet szavaztak. Ezt nehéz úgy értelmezni, hogy ők 

támogatták. Két szavazási pontot csinált, ha ezt elfogadják, akkor most semmi probléma nem 

lenne, nem indítatta volna el a népszavazást. A hitelfelvétel előkészítését javasolta 

másodikként. A finanszírozást gondolják át jobban a képviselők. Van pénze a településnek, 

hiszen erősek. A többi probléma megoldásában segíteni fognak.  

 

Török Péter képviselő: Többször meg lett szólítva az alpolgármester kérdésében. Jól viseli. A 

polgármester úr azért kérte erre a tisztségre, mert úgy gondolta a saját programjában, hogy 

ebben a titulusban szeretne vele együtt dolgozni. Az ő elképzelését támogatja azzal, hogy jelen 

van. Nincsenek sérelmei. Nem jó irány, ha megosztottan gondolkodnak a falu dolgairól. Az az 

oka, hogy a saját szubjektív véleményét mindenki objektíven kezeli, és azt gondolja, hogy 

onnantól az a mérvadó. Ha ettől el tudnak vonatkoztatni, akkor kicsit előrébb tudnak lépni. A 

településnek van egy sajátossága, újra kellett teremteni sok mindent, egy nyaraló településből 

kellett egy működő, közigazgatásilag és egyéb szempontokból strukturált települést alakítani és 

formálni, akár fizikai, akár szellemi módon. A meglévő struktúrákban már lehet gondolkodni, 

a mostani vita is ebből alakult ki, hogy az előző testületnek vannak befejezett, már jóváhagyott, 

és a kivitelezés küszöbén álló projektjei. Lehetett volna máshol is a kultúrház, például a régi 

kultúrház helyén, de abból nem lett az. Pont a többi településnek köszönhetően, amikor a közös 

tanács ideköltözött, megszüntették. Az elmúlt rendszer eltüntette, erről nem tehetnek. Aztán 

eladta az önkormányzat az épületet. Nézzék meg, mi az, ami elindult, és valamilyen 

nagyságrendet képvisel, és abban kell előre lépni.  
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A bolt parkolója súlyos probléma a településen. Felvette a kapcsolatot az új boltvezető 

asszonnyal, aki nagyon készséges. Vannak olyan projektek, amikben ő részt vesz, és eddig sem 

malmozott. 

 

Lakossági résztvevő:  

Deák László: Elkeserítő, ami nyáron, az országúton szeméthalmaz található. Az erdőben 

kanapé is van. Azt kéri a testülettől, hogy álljanak neki közösen. Ráadásul Kővágóörsöt is be 

kellene vonni ebbe. Zéró toleranciát hirdetve, de tegyenek rendet ebben a szemét dologban. Ők 

fent laknak a hegyen. Jönnek fel a falu felől nyáron az elegáns autók, amikor felérnek a Vörös 

dombhoz, lekapcsolják lámpáikat, és lerakják a szemetüket. Az is lehet, nem tudják, hol lehet 

zsákot venni. Ezt minden helyen ki kell hirdetni, és lehessen kapni zsákot. Tűzoltóságot kellene 

létrehozni akár Kővágóörssel, mert mire a badacsonytomaji kiér, késő van. Az Ecséri-

templomrom méltatlan állapotban van. A kikötő, amiről megy a huza-vona, előbb-utóbb meg 

fog épülni. Ez egyet tud generálni, hogy mindig csak drágább lesz, ezáltal az önkormányzat, 

így a révfülöpi lakosok is millió forintoktól esnek el. Természetesen mindenki véleményét meg 

kell hallgatni, de ha megvan a szándék, hogy találjanak kompromisszumot Ha nem is 

törekednek arra, hogy találjanak közös hangot, akkor soha nem lesz itt béke, se rend. Ezt a 

méltatlan helyzetet nagyon szomorúan hallgatta, azt, hogy ez az egész este itt miről szól.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Amit itt mondott az úr, 80%-ban valós 

probléma, de 80%-ban Kővágóörsöt érinti, mivel ott van a határ. Azért nem raknak ki 10 

méterenként szemeteseket, mert hétvégenként a nyaralósok mindig megtöltötték azokat. Kell 

valamit lépni, de nem biztos, hogy ezt. Kővágóörsön van tűzoltó egyesület, támogatják is, jó 

velük a kapcsolat. 

 

Egy lakossági résztvevő:  

Ernst Magdolna: A szemét téma, egy örökös téma. Ennek a végére pontot kell tenni. Szégyen 

az a szemétkupac halmaz, ami a kikötőben van. Ott vannak az elszáradt falevelek, az üzletek 

között. Itt repkedtek a milliók. Ott kell spórolni, amit meg tudnak csinálni a helyi vállalkozók. 

Van itt kertész bőven. Ki dönti el, hogy mikor szedik ki a virágokat? Kidobják, és sok pénzért 

vesznek másikat. Nincs is rózsakertje Révfülöpnek. Egy ilyen település a vállalkozóiból él, 

polgármester úr is mondta, hogy mennyi pénzt hoznak.  

Nagyon sok romos épület évek óta zárva van, rontja a látképet. Kötelezni kell a tulajdonosait, 

vagy rendbe szedi, vagy kiadja, vagy üzemelteti. Jó ötlet a strandon a szelektív kuka. Az, hogy 

egy hónapban egyszer viszik el, nem az ő problémájuk, a testületnek kell megoldani, hogy 

többször elvigyék nyáron, hiszen üdülő övezet Révfülöp.  

A strandokon miért vannak zárva a kiskapuk, miért nem lehet kinyitni? A Szigeti strandnak 

nincs parkolója. Egy vagy két kézben vannak a büfésorok, panaszkodnak a vendégek, hogy nem 

jó, nagyon finom a lángos, de semmi több. Mert nem tudnak haladni a korral, nem tudnak újat 

nyújtani, a lámpa alatt melegített kolbász már senkinek nem kell. Váltani kell, de amíg nincs 

konkurencia, nem lesz váltás. Több vállalkozó kell, engedni kell, hogy bejöjjenek. Igenis, hogy 

kell kettő cukrászda.  

A piac miért nincs nyitva? Senki nem megy oda árulni, ő is ment volna. Ki van adva valakinek 

valószínű bérbe, az a valaki nem engedi meg, hogy még egy zöldséges legyen. Egy van, és az 

elég, nem kell a konkurencia. Egy másik országból jött ide, azt hitte, hogy hazajön. 30 év 

valóban eltelt, de nem látja a haladást. Csak azt látja, hogy mindenki marakodik, mindenki irigy 

a másikra, és mindenkit az érdekel, hogy a másiknak mennyi van a zsebében, ezért nincs 

haladás.  

Az önkormányzat szerezzen egy területet, ahová tudnák vinni a gallyakat, meg a faleveleket, 

nem kellene tüzelni. Senki nem jókedvében tüzel. Holott vannak piromániások, akik 40 fokban 
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is tüzelnek. Üdülőövezet vagyunk. Jó lenne egy csendtilalom, mondjuk déltől háromig, hogy 

ne nyírják a fűvet, mert a vendég pihenni szeretne. Jó lenne megbeszélni a katolikus pappal, 

hogy legalább nyáron ne harangozzon reggel hatkor. Kinek? Az emberek aludni szeretnének. 

Nem nagyon együttműködő. A Kacsajtos úti átjárónak mi lesz a sorsa? Életveszélyes. 

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen. Sok elgondolkodtató dolgot mondott a hölgy, 

de vannak félinformációi is. Most szinte felölelte Révfülöp egész társadalmi problémáját is, 

jöjjön be hozzá, és témakörönként beszélnek egy fél órát. A felüljáró felújítása sok 10 millió 

Ft-ból valósulna meg. Ha erre kiírnak pályázatot, észben tartják, de önerőből nem az a 

legfontosabb. A vállalkozókat ő másképp látja.  

 

Lakossági résztvevő: 

Bódis Lászlóné: Régóta lakik itt a faluban. Ez a falu mindig fejlődött. Vezetői mindig a jövőjét 

akarták. Ez a testület azt vállalta be, hogy erre a ciklusra jobbá teszi a falu sorsát, megesküdtek 

a zászló előtt. Ő még olyat nem látott, hogy egy képviselő feláll, és elmondja a problémáit, 

ilyen stílusban. Azért vannak egy asztalnál, hogy a település jövőjéről döntsenek. Próbáljanak 

meg közös nevezőre jutni. A lakosság nem arra kíváncsi, hogyan csinálják egymás között a 

feszültséget, hanem arra, hogy a munkájukkal hogyan segítik a fejlődést. Úgy tegyék a 

dolgukat, hogy ezt a szép települést szebbé, jobbá tegyék a munkájukkal, és ne acsarkodjanak. 

Amíg nem találnak közös hangot, egy helyben topogás lesz.   

 

Lakossági résztvevő: 

Gergely Éva: Egy település akkor erős, ha az emberek összetartanak, egymást tiszteletben 

tartják, és odafigyelnek egymásra. A tisztelethez az is hozzá tartozik, hogy ne egy időben 

csináljanak programokat. Azt is szomorúan tapasztalta, hogy Miklós Tamás képviselőnek 

nemrég volt a könyvbemutatója, és nem volt ott senki a képviselők közül. Dr. Gombay Ferenc 

elhunyt egy hónapja, és sajnálja, hogy Révfülöp nem emlékezett meg az ő életéről, ő több éven 

keresztül vívást tanított az iskolában, a magyar vívócsapatot is sikerre vezette. Jó lenne egy 

kicsit egymásra figyelni. Szeretné, ha a programokról előbb szereznének tudomást. Jó lenne 

okos zebrát más helyre is kihelyezni. A piacon az is jó lenne, ha mindenki tudna árusítani. 

 

Kondor Géza polgármester: Szerencsétlen véletlen, hogy már második alkalommal ütköztek 

a programok időpontjai. A piaccal kapcsolatos kérdés, napirenden lesz a hétfői ülésen. Van egy 

piaci rendtartás, ahol kötöttségek vannak, de keressük benne, hol lehet rugalmas megoldást 

találni.  

 

Lakossági résztvevő: 

Sümegi Gábor: Köszönetet szeretne mondani Pupos Norbert vállalkozónak, a nyugdíjas klub 

énekkara nevében az ebédmeghívásért, amit elvégzett munkájukért, tevékenységeikért kaptak. 

Valamint a 100.000 Ft támogatásért, amit 3 vállalkozó adott össze Bogdán József, Pupos 

Norbert és Siffer Géza. Köszönetük jeléül egy-egy oklevelet szeretnének átadni mindegyik 

vállalkozónak. A kultúrház ügyéhez szólna még hozzá. Azok az érvek őt nem győzték meg, 

hogy miért ne ezekkel a tervekkel ne legyen kultúrház. A posta, gyógyszertár mögötti rész egy 

ingoványos terület, azért nincsenek ott házak.  Arra se hangzott el javaslat, hogy kicsi a terem. 

Valóban két pontról szavaztak, és az első az volt, hogy megépüljön-e a kultúrház. Amire azt 

mondták, hogy nem, magyarul megpuccsolták.  

 

Lakossági résztvevő:  

Kayser Zsuzsanna: Ide született a faluba. Lent laknak a parton. A foci pálya mellet van az a 

patak. Látta, hogy most elkezdték tisztítani, de nagyon ritkán tisztítják, nyáron itt nagy a bűz. 
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Az állomás felé vezető részét is tisztítani kellene. A foci pályán lévő öltöző a falu szégyene. A 

harmadik szégyene az a falunak, hogy gyönyörű szépen kivirágosítják Révfülöpöt, de elfelejtik 

kigazolni. Itt forgat a TV, és azt látják, hogy ellepi a gaz a virágokat. Sok kutyás van, de kevés 

a kutyáknak való szemetes. Örül a strandfelújításoknak, de árnyékolókat kellene kihelyezni. 

Gondolkodtak-e a temetőben az urnasírok létesítésén? 

 

Kondor Géza polgármester: Pályázaton urnafalra kaptak pénzt, most az lesz kész hamarosan. 

A testület a strandokra különített el pénzt a költségvetésben, amit nem nevesítettek tételekként. 

Természetesen nem fogják elfelejteni ezt az ötletet. Az árkot gépekkel pucoltatják, de a Balaton 

vízszint ingadozása miatt nehéz rendbe tartani.  

 

Lakossági résztvevő:  
Kis Rezső: Mindenhol a vitorlás kikötő ott van a nagy kikötő mellett, ez természetes dolog, 

mivel ott mély a víz, kevesebb munkával elő lehet állítani. Ezen gondolkozzanak el.  

 

Lakossági résztvevő:  
Virányiné Horváth Anna: Révfülöp külterületén jó sokan laknak, miért büntetik a külterületen 

élő állandó lakosokat magas adókivetéssel? Itt nincs közvilágítás, szemétszállítás, csatorna. 

Nincs fejlesztés, nincs semmi. Ők csak fizetnek.  

 

Kondor Géza polgármester: Érti, de azonnali megoldást nem tud mondani. A megoldás az 

lenne, hogy aki életvitel szerűen itt lakik, azokra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak.  

 

Lakossági résztvevő:  
Molnár László: Ő nyaraló tulajdonos, így nincs szavazati joga Révfülöpön, amit sajnál, mert 

így nem vehet részt a döntésekben. De véleményt szabad mondania. Két fő témát feszeget 

mindenki. Ha mindenki kultúrház párti, butaság lenne szavazást kiírni. A vezetőség bírálja felül 

még egyszer döntését, hátha nem kell drága pénzért szavaztatni. A vitorláskikötő kérdése pedig 

teljesen egyértelmű, akikkel ő beszélgetett, mindenki mellette van. A költségeket pedig tessék 

megteremteni.  

 

Kondor Géza polgármester: A vitorláskikötőt vannak, akik másként gondolják, mert nem 

lenne ekkora megosztás ebben a kérdésben. A kultúrházzal kapcsolatban ma tájékoztató 

jelleggel kellett felhívni a figyelmet, hogy a népszavazás valószínűleg elrendelésre kerül. De, 

ha a február 10-i ülésen elrendelésre kerül a népszavazás, akkor is meg kell tartani, ha esetleg 

konszenzus van. Mielőtt elrendeli a népszavazást, még egyszer felteszi ezt a kérdést. És nem 

kell megtartani, ha visszavonják. Bízott benne, hogy megegyeznek ezekben a hónapokban és le 

lehet fújni, de törvény ezt nem teszi lehetővé. Ki fizetni ki kell, így is, úgy is.  

 

Miklós Tamás képviselő: Sümegi Gábor hozzászólása bizonyította azt, hogy itt nincs 

klikkesedés, meg frakció. Ők nem akarnak ellenállni senkinek.  

Egy diát vetít le, és ezek után a lakosság véleményét kérdezi, a kultúrház ügyében. (a diák a 

jegyzőkönyv mellékletét képezik) A színpad kicsi, egyszemélyes előadásokra jó, de színházi 

előadásokra? 6,3 m széles maga a kultúrház rész, fogadásokra jó, 5 db fogadó asztal elfér benne. 

A Honismereti Gyűjtemény 58 m2-en lenne, 1,9 m magas, ferde falsíkkal, területe 1/3-al 

csökkenni fog. Alkalmas lenne a település történetét megmutató kiállításra? A Galéria 80 m2 

körüli lenne, az egyik fala teljesen üvegezett. Ide tudnának színvonalas, képzőművészeti 

kiállítást kitenni? Polgármester úr elmondta, hogy ezek helyet cserélnének, ez volt az ő régi, 

kezdeti kérése. Mindig az volt a probléma, hogy nincs raktárhelyiség, a nem kiállított anyagokat 

nincs hova tenni. Szakmai szemmel mondja, nem megfelelő. A gondja az, hogy arról szavaztak, 
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hogy 300 millió Ft hitelt vennének fel. Lehet itt a kultúrház, persze, de a határozatban az volt 

benne, hogy: a kiadott jogerős építési engedélyben és a kiviteli tervben foglaltaknak 

megfelelően. Nem lehet változtatni, ésszerűsíteni ebben a tervben. Van egy építési engedély, 

amit az önkormányzat elkezdett, de nem véglegesítette. Van egy kivitelezési és 

látványtervdokumentáció, amelyért 5,6 millió Ft-ot kifizetett az önkormányzat 2019-ben. A 

testület nem hozott róla határozatot, hogy készítessék el ezeket a kiviteli terveket. Itt van a 

kérdés, hogy mindenáron ezt? Az volt a javaslata mind a 4 képviselőnek, hogy járják körbe a 

kultúrház témát, a lehető leghamarabb. Polgármester úr tájékoztatta a hét közepén, hogy 100 

millió Ft önerője van a falunak. Akár önerőből, kisebb léptékben, ha nem is ilyen szépet, de 

tudnának önerőből építeni kultúrházat, akár ott, akár más területen is. Nem alkalmas a 

Honismereti Gyűjtemény kiállításainak, és a helyének elhelyezésére, és a Galéria kiállításinak. 

A rendezvényterembe is kellene változtatni, de nem nyúlhatnak hozzá a tervhez, és hitelbe 300 

millió Ft-ot kell felvenni. Azt jelentené, hogy 4-5 évre nagy törlesztőrészletet kellene fizetni, 

így nem valósulhatna meg más nagyobb jellegű fejlesztés a településen.  

 

Kondor Géza polgármester: El kell, hogy mondja, rengeteg torzítást hallottak az előbbiekben. 

5 évig az volt a képviselő úr problémája, hogy miért az emeleten lesz a Honismereti 

Gyűjtemény, mondták lehet lenn is, ezt kommunikálták minden fórumon. Felmerült, hogy hová 

rakják majd el a képeket, a képek most sem férnek el jobban. Az, hogy hogyan legyen a színpad, 

azok látványelemek. Ez egy demonstráció arra, hogy 4:3 arányban irányítja a testületet, ami 

polgármesterként nem sikerült 2012-ben, most meg fogja mutatni, hogy azokat a régi álmait 

meg fogja valósítani, amire lett volna lehetősége. Fenn vannak az irodában a drága pénzért 

készített makettek, ott voltak a lehetőségek, és semmi nem valósult meg. Ő az elmúlt években 

a volt képviselőkkel minden projektet megvalósított, ott van a járda, színpad, piac, 

gyermekpancsoló, utak aszfaltozása. Amit ők beletettek, meg is valósították, és ebben a 

formában látják a realitását, mert ez az épület összedől. Egy torzítás, amikor azt keresik, hogy 

mit miért nem lehet megvalósítani. Ennek a részletkérdéseiben még lenne mozgásterük, de 

éveket vesztenek minden egyes belenyúlással. Ez az épület mindig is az önkormányzaté volt. 

Amin most vitatkoznak, már rég nem is lenne, mivel Miklós Tamás, amikor polgármester volt 

annak idején erre bontási engedélyt rendelt el. Ilyen előzményekkel ők az életben nem fognak 

ugyanazon a hullámhosszon együttműködni a kollégákkal. Vállalja, hogy ő produkálja az 

ötleteket, 4:3-ban leszavazzák, aztán majd valahogy haladnak előre.  

 

Lakossági résztvevő:   
Tüdősné Barna Magdolna: Nem ez a megoldása Révfülöpnek, hogy a testület veszekszik, 

vitatkozik elveken, oda-vissza mutogatnak, a lakosok meg várják, hogy elkövetkezzen a szebb 

jövő. Mindenki el fog innen menni, elmennek a fiatalok, nem lesznek munkahelyek, az idősek 

kihalnak. Akkor mi lesz? Miért most vitatkoznak ezen? Miért nem akkor, amikor kifizették az 

5,6 millió Ft-ot. Azt, hogy most az adófizetők pénzén jópofáskodnak, annak se eleje, se vége. 

Ma este semmi másról nem szólt a történet, csak arról, hogy oda-vissza mutogatnak. 

Vitatkoznak olyan dolgokról, amelyeket már réges-rég le kellett volna zárni. Azon kellene 

gondolkozni, hogy haladjon Révfülöp előre.  

 

Török Péter képviselő: Van egy pár dolog, amiben nem értenek egyet, de van sok olyan is, 

amiben igen, ilyen például a tisztaság. A választások után valóban a testületekben mindig volt 

egy valamilyen féle együvé tartozás. Sok kritika érte itt polgármester úr mentalitását, 

nyilvánvalóan ez az ő habitusa. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy van egy olyan választási 

eredmény a faluban, amiben politizálni kell. Amikor a testület megszületett, két dolog látszott, 

a polgármester úr meg lett erősítve abban a programjában, amiben ő elindult, és amit igért. A 

másik fontos dolog, hogy a testületben változást szerettek volna az emberek. Ezt tiszteletben 
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kell tartani. Ez egy helyzet, nyilvánvalóan nincs olyan konszenzus, ami eddig volt. A 

polgármester meg lett erősítve a szavazáson, szeretné, ha tiszteletben tartanák az újonnan 

megválasztottak. És a régiek tartsák tiszteletben annak a változásnak az igényét, amit a 

szavazók megtettek az új képviselők bejutásával a testületbe. Ennek a látható jele nem az volt, 

hogy rögtön egymásnak estek, hanem az, hogy a polgármester úr elmondta, hogy a bizottsági 

elnökökre, munkára, az új képviselők tegyenek javaslatot. Illetve azt kérte, hogy az 

alpolgármester személyét hadd tudja a magáénak. Ez a mérleg nyelve lett volna. Ez az, ami nem 

lett tiszteletbe tartva. Ő megkapta azt, hogy az alpolgármesteri fizetésért csinálná. Ha ez a baj, 

akkor ő arról lemond. Nem a fizetésért lenne alpolgármester. Ez a testület leszámítva a kikötőt, 

a kultúrházat, meg a testületi összetételt, a többi kérdésben azért tud együttműködni. Szeretné 

megnyugtatni azokat, akik emiatt aggódnak. A kultúrház épületével megőriznék a 

hagyományokat, ami egy halpiac volt. Egy multifunkcionális kulturális térről beszélnek, és nem 

egy olyan kultúrházról, ahol függönyök szaladnak. Hanem egyfajta modernebb összefüggésben 

gondoltak rá. A helynek, a szellemiségnek a tiszteletét is kéri.  

 

Lakossági résztvevő:  

Dankó Mária: A kultúrházzal mindenki egyetért, ezért népszavazást kiírni felesleges. Azt a 

pénzt fordítsák a törlesztő részletekre. Kölcsönt felvenni nem újkeletű dolog. Hány ember van 

itt, aki önerőből felépítette a házát. Majdnem mindenki kölcsönt vett fel. A kölcsönt vissza kell 

fizetni kamatostól, ezt is tudják. A mértékét meg bízzák szakemberekre. A népszavazásnak 

szerinte most pozitív eredménye lesz.  

 

Lakossági résztvevő: 

Sümegi Gábor: Miklós Tamás szavaira szeretne reagálni, mert ő azt mondta, hogy azt 

bizonyította be, hogy a kultúrházra szavaztak. Ő azt mondta, hogy megpuccsolták. A 3,5 millió 

Ft a népszavazásra nagyon sok pénz, ne emlegessék ezt, mert nem igaz. A legutóbbi teljesen 

felesleges népszavazás nem volt 1 millió Ft, ez se fog többe kerülni.  

 

Lakossági résztvevő: 

Csikos András: A nyugdíjasok kérését tolmácsolja, hogy járjanak közbe abban, hogy Tapolcán 

a Tesco melletti buszmegálló fedett legyen, mert nagyon sok idős ember várakozik ott esőben, 

forróságban. Mindannyian tudják, egy népszavazás úgy van megszervezve, hogy sose lesz 

érvényes, egyszerűen nem mennek el annyian. Mindenki tudja, hogy ez egy zsákutca. Azt kéri, 

vonják vissza, mivel nincs értelme.  

 

Kondor Géza polgármester: Nem népszavazás kellene, hanem 4 igen, és akkor megoldódna 

a probléma.  

 

Lakossági résztvevő: 

Bódis Lászlóné: A régi épületeket becsüljék meg. Már kérte, és most is kéri, hogy nem lehetne-

e megvizsgálni azt, hogy minden ingatlan tulajdonosnak, van-e kukája. Kötelezővé kell tenni.  

 

Kondor Géza polgármester: A tavasz folyamán, napirenden van a szemét kérdés. Az a 

megosztottság, ami köztük van, nem fog egy este alatt megoldódni. Sok minden feloldódik 

azzal, hogy most kibeszélik ezeket. Most még olyan kikötőt építenek, amilyet akarnak, de az 

önkormányzatoktól az elvonások folyamatban vannak. Vegyék figyelembe ezt is. Bízik abban, 

hogy 10.-ig még máshogy döntenek.  

 

Szabó Sándor Pál képviselő: Ő volt a kezdeményezője annak a népszavazásnak, ami a 

kikötővel kapcsolatos volt. Szomorúságát azért fejezi ki, mert nem értették meg az üzenetét. Ha 
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Révfülöpön ez az egyetlen alkalmas rész van arra, hogy kikötő legyen, megemeli a kalapját, 

azok előtt, akik így gondolják. De ha van ezen kívül még két másik lehetőség, és ezektől 

elzárják az embereket, információ hiányában vannak. Leragadnak egynél, ezért mennek egymás 

torkának, ő ezért szomorú.  

A kultúrház 30 éves probléma. Nem szeretne egy összecsapott valamit. Ez egy kicsit 

ellentmondásos a településfejlesztési koncepcióval. Van egy 3 km hosszú partszakaszuk, nagy 

területen helyezkedik el Révfülöp, több centruma van. A vita azon van, mivel 30 évig 

gondolkozott a település azon, hogy hova legyen, szélesebb körben legyen tájékoztatva a 

lakosság. A Halász utca, amúgy is túlzsúfolt, a parkolás sincs megoldva.  

 

Kondor Géza polgármester: A megosztottság meg van a lakosság között is. Ő a kikötőt 

támogatja. Foggal-körömmel harcol a Halász utcai épület átalakításáért, ez szívügye.  

 

Török Péter képviselő: Révfülöp is törvények hatálya alatt áll. Van egy rendezési terv, és a 

kikötő idekerült. A Balaton-tervben 3 hely volt megjelölve építési területnek, de ez az egy 

maradt. Azért van ott, mert a törvényi szabályozásban azon az egy helyen lehetett kikötőt 

tervezni. Azt vélelmezi, hogy nem is a kikötő helyével van probléma, mert akárhová tervezték, 

sehol sem volt jó. Most ez az egy lehetőség van.  

 

Lakossági résztvevő: 
Ács Tibor: Ő hajótulajdonos. Zánkán minden évben 1 millió Ft-ot fizet a hajó után. Itt áll kb. 

7 hajó, 20-30 éve ingyen. Az ott parkoló hajóktól beszedetné a pénzt visszamenőleg, úgy, mint 

a telekadót. Mennyi pénztől esik el már a település évek óta. 

 

Lakossági résztvevő: 
Balogh Péter: A közmeghallgatás időpontjával kapcsolatban szeretné mondani, hogy 

szerencsétlen választás. A nyaralótulajdonosok ilyenkor nem jönnek le. Az üdülőtulajdonos 

nem jogosult a kedvezményes strandi belépőre, úgy, mint az állandó lakos. Ezen el kell 

gondolkodni. Mennyivel más az az adó, amit az üdülőtulajdonos befizet, mint az, amit az 

állandó lakos? Balatonfüreden az 5. kikötő mellé építik a 6.-at, kell a kikötő. Kósza dolgok, 

csúsztatások is felmerülnek. Bízik benne, hogy előbb-utóbb konszenzus fog kialakulni a 

testületen belül, mert ha nem, el fog menni a hajó Révfülöp mellett.  

 

Lakossági résztvevő:  

Novák Ernő: Ő egy gazdasági szakember, építészmérnök. Szomorúan hallgatta a történteket. 

Azt látja, hogy a testület nem tud közös nevezőre jutni. A település fejlesztése sorsdöntő a 

következő évekre. A képviselők így hogy merték felvállalni a falu vezetését, ami egy hatalmas 

felelősség. Ő, a cégénél már kirúgta volna őket, mert nem tudnak dönteni. Népszavazás, 

frakcióznak, 3 a 4 ellen. Miért nem mondanak le. Sokkal tisztességesebb lenne. 6-8 millió Ft 

adót fizet a településnek évente, a képviselők meg elherdálják az idejét meg a pénzét is. Hadd 

jöjjön a turista, ne szűkítsék be a falut. Azért szomorú, mert döntésképtelenséget lát, hallgatnak, 

mint hal a vízbe, vagy nem szólalnak meg. Akkor menjenek el, ha nem tudnak ilyen 

kérdésekben dönteni.  

 

Kondor Géza polgármester: Köszöni az aktív részvételt. Az ülést 20:15 órakor bezárja.  

 

  K.m.f. 

 

Kondor Géza               dr. Szabó Tímea 

polgármester                        jegyző 


