
Jegyzőkönyv

Készült:  Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 20-án
(hétfőn) 16:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Török Péter alpolgármester
Miklós Tamás képviselő
Slemmer József János képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő
Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő
Zsifkovics Szilvia képviselő (7 fő)

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző; Szakál Norbert  Iván
műszaki ügyintéző;  Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző;  Civil  szervezet részéről
Balogh Péter Révfülöpi Vízi sportegyesület, Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke. 

Jegyzőkönyvvezető: Szecsődi Barbara

Kondor Géza polgármester: Nagy tisztelettel köszönt (külön-külön) mindenkit a Képviselő-
testület szeptember 20-i nyilvános ülésén. 
Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  ülése  határozatképes,  a  7  fő  képviselőből  6  fő
képviselő,  és a polgármester  jelen van. Az ülést  megnyitja.  Örömére szolgál  elújságolnia,
hogy Dr.  Szabó Tímea  jegyző  asszony,  2021.  augusztus  20.-tól  címzetes  főjegyzői  címet
birtokolja. 
Az  előre  meghirdetett  napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  az  alábbi  módosításokat  kéri  a
tisztelt  képviselő hölgyektől és uraktól, hogy a második napirendi pont után vegyék fel 3.
napirendi pontként a Révfülöp Nagyközségi Sport Egyesület támogatás iránti kérelmét, amely
kérelem utólagosan  érkezett  a  Képviselő-testület  felé.  Valamint  az  iskolai  körzet  határok
véleményezése, melynek anyaga nem érkezett meg korábban, így javasolja utolsó napirendi
pontként való tárgyalását. Ismerteti a napirendi pontokat, valamint a zárt ülés két napirendi
pontját. Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester: Ezekkel a módosításokkal szavazásra bocsátja, kéri, hogy aki
így egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 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 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kondor Géza, polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság

2. Civil szervezetek elszámolása a 2020.évben és 2021. évben kapott támogatással.
Előterjesztő: Kondor Géza, polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság

3. Révfülöp Nagyközségi Sport Egyesület támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Kondor Géza, polgármester

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás, 
pályázatok kiírása
Előterjesztő: Kondor Géza, polgármester
Előzetesen tárgyalja: Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság 

5. A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  szervezett
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  önkormányzati  rendelet
módosításának előkészítése
Előterjesztő: Kondor Géza, polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság

6. Nem  közművel  összegyűjtött  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatás
ellátására pályázat kiírása 
Előterjesztő: Kondor Géza, polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

      Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság

7. Császtai Strand nyugati szélén található, a Magyar Államtól ingyenesen ártett 9/2.
és 10/7.hrsz-ú ingatlanok hasznosítási koncepciójának meghatározása
Előterjesztő: Kondor Géza, polgármester

8. IBCC horgászversenyre érkezett kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Kondor Géza, polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági,Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

9. Nemzetközi Bojlis Horgászversenyre érkezett kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Kondor Géza, polgármester
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság

10. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának véleményezése
  Előterjesztő: Kondor Géza, polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. A 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (tárgyalta: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

Kondor Géza  polgármester:  Sajnos  a  Szociális  Bizottság  későn kapta  meg  az  anyagot,
későn is derült ki. Így ők nem tudták elfogadni. A Gazdasági Bizottság, rendesen tárgyalta, ők
elfogadták. Ő kiegészíteni nem kívánja. Az anyagot előkészítette Molnárné Vagányi Diána
pénzügyi ügyintéző, megkérdezi a kolléganőt, kívánja-e az előterjesztését kiegészíteni? 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem kíván kiegészítést tenni.

Kondor Géza polgármester:  Tekintve,  hogy a Gazdasági  Bizottság tárgyalta  a napirendi
pontot,  átadja  a  szót  a  bizottságnak  Miklós  Tamás  képviselő  úrnak,  a  Gazdasági,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének.

Bizottsági vélemények

Miklós Tamás képviselő, GTTB elnöke: Köszöni a szót, a bizottságuk 2021. szeptember 16-
án, csütörtökön ülésezett, 4 fővel. Ekkor tárgyalta meg a napirendi tárgysorozatot, köztük a
költségvetés  módosítását.  Tudni  lehet,  hogy  márciusban  fogadta  el  Polgármester  úr  a
költségvetést, amit az ismert koronavírus járvány miatt saját hatáskörében tett. Most szintén
módosításra kerül, az elmúlt időszakban kapott, illetve elvett összegekkel. Mindezek alapján a
részletesen  összeállított  anyagot  megkapta  a  bizottság,  amely  alapján  egyhangúlag
elfogadásra javasolják a módosításokat, illetve a módosítások átvezetését. 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni elnök úrnak a tájékoztatást. Megkérné a Szociális
Bizottság elnök asszonyát, hogy egy pár szóban legyen szíves megerősíteni, hogy nem kaptak
anyagot.

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Bizottságuk 2021.szeptember 15-
én,  szerdán  tartott  ülésén  derült  ki,  hogy  hiányosan  érkeztek  meg  az  anyagok.  Ennek
tekintetében  az  ülésen  érdemben  nem  tudtak  döntést  hozni,  egyhangúan  tartózkodtak  az
elfogadásáról  és  javaslatáról,  viszont  átbeszélték  az  anyagot,  kérdéseikre  választ  kaptak.
Ezáltal fel tudtak készülni a mai napon tartott Képviselő-testületi ülésre. 

Kondor Géza polgármester:  Megköszöni elnök asszonynak. Mielőtt elfogadásra javasolná,
arra  kéri  Molnárné  Vagányi  Diána  kolléganőt,  erősítse  meg,  hogy  –  a  tavalyi  példából
kiindulva,  túl  nagy módosítás  nem történt  –  Ha kérdése vagy észrevétele  van,  valakinek,
elsősorban a kolléganőhöz, akkor azt tegyék fel. 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző: Nem tud ehhez többet hozzáfűzni, így van,
ahogy polgármester úr elmondta.

Kondor  Géza  polgármester:  Amennyiben  nincs,  szavazásra  bocsájtja  a  2021.  évi
költségvetésről  szóló  önkormányzati  rendelet  módosítását,  aki  egyetért,  kézfeltartással
jelezze.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2021. (X.7.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló

2/2020. (III.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kondor Géza polgármester:  Megköszöni  a  részvételt,  és elköszön a kolléganőtől,  akit  a
többi napirendi pont nem érinti.

16:20 órakor Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző távozik az ülésről. 

2. Civil szervezetek elszámolása a 2020.évben és 2021. évben kapott támogatással   
(tárgyalta GTTB,OSZKB)

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: A pandémia miatt volt olyan szervezet, aki el se tudta költeni a
pénzét. Az elszámolások beérkeztek, a Gazdasági Bizottságnál tapasztaltak olyan dolgot, amit
a bizottsági javaslatra pontosítottunk. Első sorban elnök úrnak a véleményét szeretné kérni,
utána viszont a jegyző asszony segítségét, hogy a bizottsági ülés után milyen anyagok álltak
rendelkezésre 

Bizottsági vélemények
 
Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke:  Gyakorlatilag  az  alapítványok,  egyesületek
támogatásáról  kaptak  elszámolást.  5 civil  szervezet  nyújtotta  be a beszámolóját,  melyeket
számlákkal  és  szerződésekkel  számoltak  el  a  hivatal  felé.  Slemmer  József  bizottsági  tag
segítségének közbenjárásával derült ki, hogy többen nem adták le a beszámolójukat. A civil
szervezetek elszámolását, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Ujváriné  dr.  Handó  Melinda  képviselő,  OSZKB  elnöke: A  Szociális  Bizottságban
örömmel látta, hogy precízen számoltak el ezekkel az összegekkel. egyhangúlag elfogadásra
javasolják ők is. 

Kondor  Géza  polgármester:  Jegyző  asszonyt  kéri  a  kimaradt  beszámolókról  adjon
tájékoztatást.  

Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: Akiknek a Gazdasági Bizottság érzékelte a hiányát, a
Köveskáli  Tűzoltó  Egyesület,  ők  valóban  nem számoltak  el,  tavaly  ősszel  kapták  meg  a
támogatást.  Igazából idén év végén kell elszámolniuk. Kettő darab elszámolás a következő
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ülésre kerül beterjesztésre. A Vöröskereszt nem nyújtott be beszámolót, őket felkértük, hogy
tegyenek eleget kötelességüknek.

Kondor Géza polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Amennyiben  nincs,  kéri,  hogy  erősítsék  meg  testületi  szinten  is  a  döntést.  Szavazásra
bocsájtja,  aki  egyetért  a  Révfülöpi  Fürdőegyesület  civil  szervezet  elszámolásának
elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

Révfülöpi Fürdőegyesület támogatásának elszámolásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöpi Fürdőegyesület (8253
Révfülöp, Halász u. 16.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatásának elszámolásáról
szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Kondor  Géza  polgármester:  Szavazásra  bocsájtja,  aki  egyetért  a  Rákóczi  Szövetség
elszámolásának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Rákóczi  Szövetség  (1027
Budapest,  Szász  Károly  u.  1.)  részére  nyújtott,  2020.  évre  vonatkozó  támogatásának
elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Kondor  Géza  polgármester:  Szavazásra  bocsájtja,  aki  egyetért  a  Révfülöp  Nagyközség
Polgárőrsége civil  szervezet  támogatásának elszámolásáról  szóló beszámoló elfogadásával,
kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége támogatásának elszámolásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Révfülöp  Nagyközség
Polgárőrsége  (8253  Révfülöp,  Badacsonyi  út  14.)  részére  nyújtott,  2020.  évre  vonatkozó
támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Kondor  Géza  polgármester: Szavazásra  bocsájtja,  aki  egyetért  a  Kővágóörsi  Önkéntes
Tűzoltó Egyesület civil szervezet elszámolásának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Kővágóörsi  Önkéntes Tűzoltó
Egyesület  (8254  Kővágóörs,  Dózsa  Gy.  u.1.)  részére  nyújtott,  2020.  évre  vonatkozó
támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Kondor  Géza  polgármester: Szavazásra  bocsájtja,  aki  egyetért  a  Magyar-Finn  Baráti
Társaság  civil szervezet elszámolásának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

Magyar-Finn Baráti Társaság támogatásának elszámolásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyar-Finn Baráti  Társaság
(8253  Révfülöp,  Káli  út  17.)  részére  nyújtott,  2020.  évre  vonatkozó  támogatásának
elszámolásáról  szóló beszámolóját  megismerte,  elfogadja  azzal,  hogy engedélyezi,  hogy a
Társaság a 2020. évben fel nem használt 53.414 Ft-ot 2021. évben használhassa fel. 
A  2021.  évben  felhasználásra  kerülő  támogatási  összeggel  2022.  január  31.-ig  kell
elszámolnia a Társaságnak. 
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Kondor Géza  polgármester: Szavazásra  bocsájtja,  aki  egyetért  a  Révfülöp Nagyközségi
Sport Egyesület, civil szervezet elszámolásának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

Révfülöp Nagyközségi Sport Egyesület támogatásának elszámolásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Révfülöp  Nagyközségi  Sport
Egyesület (8253 Révfülöp, Káli út 17.) részére nyújtott, 2021. évre vonatkozó támogatásának
elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.

Kondor Géza polgármester: Azért számolt el a Sport egyesület az első féléves kerettel, mert
problémák  adódtak  a  megalakulásuk  után,  így  ők  később  kaptak  támogatási  összeget.  A
jelenlegi összegnek a második felét is később utaltuk ki. 

3. Révfülöp Nagyközség Sport Egyesület támogatási kérelme  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
Kondor Géza polgármester: Az előbb említett támogatás második részlete, ami 500. 000 Ft,
iránti  kérelem  vonatkozásában  van-e  valakinek  kérdése?  Amennyiben  nincs,  szavazásra
bocsájtja  a  Révfülöp Nagyközség Sport  Egyesület  támogatás  iránti  kérelmét,  aki  egyetért,
kézfeltartással jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

Révfülöp 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:  Önkormányzat.)  alapján  elhatározza,  hogy  a  Révfülöp
Nagyközségi  Sport  Egyesületet  (Székhely:  8253  Révfülöp,  Káli  út  17.)  (a  továbbiakban:
Egyesület) egyszeri 500.000.- Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal támogatja.  

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára. 

A  támogatás  célja:  az  Egyesület  2021.-2022.  bajnoki  évadára  a  már  megelőlegezésként
kifizetett és még kifizetésre váró számláinak támogatása - az Egyesület működési költségeinek
(így  különösen  közüzemi  díjak,  mérkőzésekre  való  utazási  költségek,  mérkőzések
lebonyolításával kapcsolatos kiadások) támogatása (eszközvásárlás kivételével).
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A felhasználás határideje: 2022. december 31.

Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni.

A  támogatási  cél  kormányzati  funkciója:  081041  Versenysport  és  utánpótlás  nevelési
tevékenység és támogatása

Felkéri a polgármestert,  hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal  kössön  megállapodást  az  Egyesülettel,  ami  terjedjen  ki  az  Ör.  4.  §  (2)
bekezdésében meghatározottakra. 

Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elszámolás  benyújtásáról,  illetve  annak  elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kondor Géza, polgármester

Határidő: 

1. a megállapodás megkötésére: 2021. október 31.
2. az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak

szerint
beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő

4. Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszerhez  
csatlakozás,pályázatok kiírása (tárgyalta OSZKB)

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: Ezt a napirendi pontot a Szociális Bizottság tárgyalta. Megkéri
elnök asszonyt, ismertesse, hogy a Bizottság milyen döntést hozott.

Bizottsági vélemények: 

Ujváriné  dr.  Handó  Melinda  képviselő,  OSZKB  elnöke: A  Bizottság  javasolja  a
Képviselő-testület  felé  a  csatlakozást,  és  a  pályázatok  kiírását,  hiszen  ennek  segítségével
tudjuk támogatni a felsőoktatásban részt vevő tanulókat. 

Kondor  Géza  polgármester:  Megköszöni  elnök  asszonynak,  Közben  jegyző  asszony
segítségét kéri, hogy nehogy belebonyolódjanak, több határozati javaslat van. Ha jól értette a
Szociális Bizottság egyhangúlag elfogadta a csatlakozást és a pályázati kiírást?

Ujváriné dr.  Handó Melinda képviselő,  OSZKB elnöke: Igen, egyhangúlag elfogadta a
Bizottság.
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Kondor Géza polgármester: A bizottság részéről pontos volt, lehetett érteni, igazából neki
szólt  a  pontosítás,  a  megszavaztatásnál  két  határozati  javaslatot  fogadjanak  el,  miután
megtárgyalták.  Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Miklós  Tamás képviselő,GTTB elnöke: A Bursa Hungarica  által  kiírt  pályázatban évről
évre kevesen tudnak részt venni, viszont felhívná Révfülöp lakosságának figyelmét,hogy van
lehetőség a helyi önkormányzatnál az ösztöndíj pályázatra, iskola beruházási támogatásra is
van lehetőségük.

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen Miklós Tamásnak a kiegészítést. Megkérdezi
van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Amennyiben nincs, az elnök asszony által javasolt formában szavazásra teszi fel a határozati
javaslatokat. Aki egyetért a pályázathoz való csatlakozással, kéri, kézfeltartással jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

72/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata elhatározza,  hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására lét-
rehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi forduló-
jához. 
Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kez-
dő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2022.  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 fel-
kéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Felelős: Kondor Géza, polgármester

Határidő: 2021. október 1.

Kondor  Géza  polgármester: Aki  a  kiírási  feltételekkel  is  egyetért,  kéri,  kézfeltartással
jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

73/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírá-
sokat jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé.

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2021. október 5. 

5. A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  szervezett  
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  önkormányzati  rendelet  módosítása
(tárgyalta: GTTB, OSZKB)

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: A módosítás a közterületeken elhagyott hulladékra vonatkozik.
Elsősorban  településképi  döntés,  így  a  Településfejlesztési  Bizottság  elnökét  kéri,  hogy
ismertesse a Bizottság milyen döntést hozott.

Bizottsági vélemények: 

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke:  Előterjesztés  alapján  tartalmaz  egy  rendelet
módosítás tervezetet  és határozati  javaslatot.  Az állami hulladékgazdálkodási  közfeladatok
köre  2023.  július  01-jétől  jelentősen  bővül,  azonban  a  közterületen  elhagyott  hulladékok
kezelési kötelezettsége önkormányzati feladat marad. Ehhez kapcsolódik a rendelet tervezet,
valamint  az  annak  a  véleményeztetéséről  szóló  határozat,  ugyanis  a  rendelet  tervezetet
véleményeztetni,  valamint  a  környező  településekkel  ismertetni  kell.  Bizottságunk
egyhangúlag elfogadta.

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást, a Szociális Bizottságot kéri fel
a döntésük ismertetésére. 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Kicsit átfogóbban beszéltek erről
a  témáról,  főleg  a  vonatkozásban,  hogy  a  szabálytalanul  közterületen  lévő  hulladék
elhelyezésének  legyen  szankcionálása.  Minél  nagyobb  hatékonysággal  legyen  felderítve.
Egyhangúlag támogatták az előterjesztés elfogadását. 

Kondor  Géza  polgármester: Van-e  valakinek  kérdése,  észrevétele  a  napirenddel
kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor Géza polgármester:  Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja. A maga útján megy
tovább ez a folyamat, amit majd a legvégén még egyszer tárgyalniuk kell, amikor már átment
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minden hatóságon. Kéri, aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával,
kézfelemeléssel szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

74/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék
gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
7/2011. (V.25.) önkormányzati rendeletét módosító rendelet tervezetének véleményeztetéséről

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék gyűj-
tésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
7/2011. (V.25.) önkormányzati rendeletét módosító önkormányzati rendelet tervezetét állás-
foglalás céljából megküldi a megyei önkormányzat részére, tájékoztatásul a szomszédos és
érintett önkormányzatoknak, valamint véleményezésre az illetékes környezetvédelmi igazga-
tási szervnek.

Felelős: Kondor Géza, polgármester.
Határidő: 2021. szeptember 30. 

6.Nem  közművel  összegyűjtött  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatás
ellátására pályázat kiírása   (tárgyalta: GTTB, OSZKB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor  Géza  polgármester: A  következő  nagyon  hasonló  témakör,  az  előzőhöz
kapcsolódik.  Miszerint  az  Önkormányzatnak  egy  pályázatot  kell  kiírnia  a  nem közművel
összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére, amit a pályázat elnyerővel szerződésbe foglalnak, hogy
ő  biztosítja  annak  elszállítását.  Viszonylag  kis  kört  érint,  előző  években  3  évre
hosszabbították, viszont január elsejétől lejár a szerződés. Első sorban Gazdasági Bizottság
elnökét szeretné felkérni.

Bizottsági vélemény: 

Miklós  Tamás  képviselő,  a  GTTB  elnöke:  Pályázat  kiírásáról,  annak  előterjesztését
tárgyalta a bizottság. A nyertes pályázó 2022.január 1-től 2026-ig látja el a tevékenységet,
október 30-ig kell benyújtani. 
A pályázat kiírását Bizottságunk egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Kondor Géza polgármester: Megköszöni.  A Szociális  Bizottsággal  is megtárgyalták,  bár
nem kimondottan a szakterülete, nem baj, ha beszélnek róla.

Ujváriné  dr.  Handó  Melinda  képviselő,  OSZKB  elnöke:  Igen.  Teljes  mértékben
egyhangúlag támogatták a pályázat kiírását. 
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Kondor Géza polgármester:  Megköszöni a bizottsági  döntések ismertetését.  Megkérdezi,
hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor  Géza  polgármester:  Amennyiben  nincs,  szavazásra  teszi  fel  a  kérdést,  aki  a
határozat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK
75/2021. ( XI.20. ) HATÁROZATA

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására pályázat kiírásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  a „Nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó
szolgáltatás elvégzésére” pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1. számú mellék-
letét képezi.

A Képviselő-testület a pályázati felhívást az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a hon-
lapján teszi közzé.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, a beérkezett pályázatok bon-
tására. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 
Határidő: azonnal 

7. Császtai Strand nyugati szélén található, a Magyar Államtól ingyenesen átvett 9/2. és  
10/7.hrsz-ú ingatlanok hasznosítási koncepciójának meghatározása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: A napirendi pontot a bizottságok nem tárgyalták. Hosszú évek
munkája után került  az önkormányzat  tulajdonába állami  tulajdonból  ingyenes átadással  a
terület.  Az  átvételről  szóló  megállapodásban  megjelölték  a  hasznosítási  feltételeket.  Sok
szempontból  megnyugtatás  a  lakosság  számára,  hogy  nem  lakópark  fog  ott  épülni.
Fürdőegyesületnek volt egy elképzelése, horgászatra legyen alkalmas. Most nem akar dönteni
a testület erről. Erre kellene egy együtt gondolkodást kialakítani, tematizálni, határidőt adni.
Gazdasági Bizottságot kéri fel erre a feladatra. Kéri ezzel kapcsolatos kérdéseket nyugodtan
tegyék fel. 

Slemmer  József  János,képviselő  GTTB  tag:  Ez  a  terület  a  vasútig  tartozik  helyrajzi
számilag. Nagyon bonyolult és összetett feladat lesz, hogy a dolgokat összehangolják. Úgy
gondolja, tolhatják ezt még maguk előtt, egy kötetlen munka megbeszélés során ejthetnének
róla szót, ahol átbeszélik, hogyan folytassák tovább. 
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Kondor  Géza  polgármester:  Köszöni  szépen,  hozzá  tenné,  hogy  erről  szól  a  határozati
javaslat,  hogy  a  Gazdasági  Bizottság  meghallgassa  a  közvéleményt,  tárgyaljanak  róla.
Lényegében nincs időkorlát, de úgy gondolja, egy-két hónap alatt döntésre lehet jutni, nem
muszáj akár fél évig is eltolni a megbeszéléseket. Miklós Tamás bizottsági elnöknek átadná a
szót

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke:  Szeretne  kérni  másolatot  az  átadásról  szóló
szerződésből. Másodsorban üdvözli a Polgármester úr döntését, hogy a Bizottság kezébe adja
az előkészítést.  Folyamat  jellegű kezdeményezés  első állomása.  Révfülöpnek ez az utolsó
turisztikai fejlesztési területe. 

Szabó  Sándor  Pál  képviselő,  GTTB  tag:  Szeretné,  ha  a  terület  vitorlás  kikötőként
hasznosítása bekerülhetne ebbe a koncepcióba.

Kondor Géza polgármester: A szerződést kiküldi, de a vitorlás kikötő nem szerepel benne. 

Szabó Sándor Pál képviselő, GTTB tag: Szerinte minden nézőpont kérdése.

Kondor Géza polgármester: Természetesen ezt is meg lehet vizsgálni, és a másik bizottság
sincs kizárva a tervezésből, viszont fontos, hogy egy kézben legyen a folyamat. 

Török Péter alpolgármester:  Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy felmerült a vitorlás kikötő
kérdése  és  a  civil  szervezetek  kérése.  Ennek  a  területnek  van  egy  jogi  háttere,  aminek
rendeződnie  kell,  a  Balaton  törvénytől  a  saját  HÉSz szabályzatunkig.  Mivel  megkötéshez
tartják a szerződésben foglaltak szerint fajsúlyozottan arra az irányra kell állítani az ötleteket,
hogy ne  vesszenek kárba.  Horgászat  és  vízi  turizmus  ne  vesszen el.  Nem olyan  bevételi
forrása lesz, mint a kemping. Inkább lehet egy kisebb bevételi pont. 

Kondor Géza polgármester: Köszöni szépen, úgy gondolja mindent meg kell vitatni. Ma
csak annyira induljanak el, hogy ki foglalkozik vele. 

Szabó Sándor Pál képviselő, GTTB tag: Köszöni alpolgármesternek az érveket, valamint
köszöni polgármester úrnak, hogy lehetőséget ad számukra.

Kondor Géza  polgármester: Szeretné,  ha  ugyanúgy  ebbe  a  higgadt  tempóban  sikerülne
megbeszélniük. Átadná a szót Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöknek.

Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  elnöke: Az  együttgondolkodás  reményében  szeretne
néhány gondolatot megosztani. Hosszúmenetelés volt, 1965-től kezdődött, amikor az ősnádas
irtása megkezdődött,  iszap átszivattyúzása megtörtént.  Sérelmezi,  hogy a régi szép nádast,
kiirtották  az  akkor  regnáló  Tóth  tanácselnök  úr  engedélyezte  ezt,  valamint  egyik
fürdőegyesületi taguk szakértőként avatkozott ebbe be.  A nádast leminősítették, pedig élete
során ilyen szépet sose látott. Nem egy idegennek kellett volna beleszólnia az itteni életbe.
Építési törmelékkel is feltöltötték a partvonalat, amikor már járható volt teherautók számára a
terület.  Megkezdődött  a  letelepedés,  egyéb  társaságok  nem  tolerálható  viselkedésükkel.
Minősíthetetlen  hangnemben.  Aláírást  gyűjtöttek  az  ott  lakókkal,  hiszen  nem  Révfülöp
tulajdonát képezte ez a terület.  Gál Péter tagtársukat megkérte abban az időben, hogy egy
látványtervet  készítsen.  Horgász  centrum  néven  került  az  Önkormányzathoz,  amely
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tartalmazza azokat az objektumokat, amik egy horgász hely kellékei. Ők azt szeretnék - akik
ott élnek-hogy minél rendezettebb körülmények legyenek. Legyen gazdája a területnek, a civil
szervezet nevében ezt szeretné kérni.

Kondor Géza polgármester: Megköszöni, a hosszadalmas történelmi felvezetést. Ez akkora
feladat,  hogy nagy átbeszélést  igényel.   Megkérdezi,  hogy másnak van-e még észrevétele
ezzel kapcsolatban?

Balogh Péter Vízi sportegyesület elnöke: Köszöni a szót a polgármester úrnak. Örül annak a
lehetőségnek, hogy ez a terület megnyílik egyéb lehetőségek hasznosításra. Egyesületük már
korábban készített  egy tervet. Tekintve,  hogy nagy érdeklődés van vitorlázás lehetőségére,
nem nagyon tudnak eleget tenni ezeknek a kéréseknek. 
Szeretnének részt venni ennek a folyamatnak a tervezésében, hogy miképp lehet a horgászat
céljára használni, és miként lehet a vitorlázás céljára használni. 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Úgy gondolja, hogy a Gazdasági
Bizottság elnökének, könnyű dolga lesz. Felolvassa a határozati javaslatot. 
Szavazásra teszi fel a kérdést, aki a határozat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  76/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

A Császtai strand nyugati szélén található, a Magyar Államtól ingyenesen átvett 9/2. és
                  10/7. hrsz-ú ingatlanok hasznosítási koncepciójának meghatározásáról

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államtól in-
gyenesen átvett 9/2, 10/7 hrsz-ú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos tájékoztatást.
A Képviselő-testület felkéri a Gazdasági Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságot, hogy
az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket alakítsa ki az érintett civil
egyesületek bevonásával, majd a konkrét fejlesztési célokról szóló javaslatát a Képviselő-tes-
tület novemberi ülésére terjessze elő.

Felelős: Gazdasági Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság      
Határidő: novemberi tervezett ülés

8. IBCC horgászversenyre érkezett kérelem elbírálása (tárgyalta: GTTB)  
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor  Géza  polgármester: Később  fog  következni  egy  pár  héttel,  ami  nem révfülöpi
szervezésű horgász verseny. Nagyon neves versenyről van szó. Nem fogják zavarni a helyi
horgászokat. 80 méternél közelebb nem lehetnek a sátrak a parthoz. Ezt a napirendi pontot a
Turisztikai Bizottság tárgyalta csak. Átadná a szót Miklós Tamás elnök úrnak.
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Bizottsági vélemények: 

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB elnöke:  Az  ülésük  leghosszabb  napirendi  pontja  volt.
Fontosnak tartják, hogy legyen szabad terület horgászni a verseny ideje alatt is. Bizottságuk
egyhangúlag  elfogadta  a  javaslatot,  az  időpont  2021.  október  24-30  között  kerülne
megrendezésre,  három  helyszínt  javasoltak  a  1174/2  hrsz.-ú  Semsei  major,  a  Császtai
strandon  és  a  Császtai  strand  melletti  részt  biztosítanák  helyszínként,   összesen  5  csapat
részére bruttó 250.000 Ft+Áfa díj ellenében.

Kondor Géza polgármester: A Szociális Bizottság ezt nem tárgyalta. A Gazdasági Bizottság
javaslatánál  jóval  több  helyszínt  és  csapatot  jeleztek.  A  Bizottság  lojális  volt  az  ár
meghatározásával  kapcsolatban.  Arányában  csökkentették  a  területet  az  árral.  Van-e  még
kérdés, észrevétel? 

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő, OSZKB elnöke: Csupán annyi kérdése lenne, hogy
egy  ilyen  verseny  lebonyolítása  után  rendezetten  és  épségben  szokták  visszakapni  a
helyszínként biztosított területeket? Volt-e már ebből esetleg probléma?

Kondor Géza polgármester:  Igazából  sosem volt  probléma,  az autókkal  sem volt  gond,
parkolás tekintetében. Nem kell tőle félni. Ez a verseny általába tavasszal szokott lenni, de a
pandémia  miatt  nem volt  rá  lehetőségük.   Szerencsére  ezzel  a  bizottsági  korlátozással  el
tudjuk kerülni az esetleges félreértéseket. Van-e még kérdés, észrevétel?

Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke: Császtai strand után a feltöltött területen lehetővé
tegyék a közlekedést. A Réti-féle hídon van két behatolás gátló szerkezet, azt nem  szeretné
ha megrongálnák.  Kéri,  hogy a másik  megközelítési  pontot  tegyék szabaddá.  Valamint,  a
gépkocsik ne tartózkodjanak a parton.

Kondor  Géza  polgármester: Megígéri,  hogy  ez  így  lesz.  Van-e  valakinek  kérdése,
észrevétele?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Amennyiben  nincs,  szavazásra  teszi  fel  a  kérdést,  aki  egyetért  az  elhangzottak  szerinti
határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  77/2021. (IX. 20.) HATÁROZATA

              Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa megrendezésére helyszín biztosításáról
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Révfülöp Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Tematik Kabel Kft (1012 Buda-
pest, Márvány utca 17.), mint a nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa szervezője kérelmét
megtárgyalta, és azt az alábbi feltételekkel elfogadja:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a 2021. október 24. és 2021. október 30. közötti idő-
szakban megrendezésre  kerülő Nemzetközi  Balatoni  Pontyfogó Kupa megrendezéséhez  az
alábbi területeket biztosítja:

1.) Sportközpontok és a kemping közötti területen (Semsei major-szabadstrand terüle-
te) 

2.) Császtai strand területe
3.) Császtai strand nyugati oldalán lévő terület 

A terület használatáért szervező 250.000 Ft + áfa, azaz kétszázötvenezer forint + áfa igénybe-
vételi díjat fizet, amelyet egy összegben fizet meg Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által
kiállított számla alapján, 2021. október 15.-ig. 
A képviselő-testület felhívja a kérelmezőt, hogy verseny lebonyolításához szükséges engedé-
lyek beszerzéséről gondoskodjon, bejelentéseket tegye meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás előké-
szítésére és megkötésére.

 
Felelős: Kondor Géza polgármester           
Határidő: 2021. október 15.         

9. Nemzetközi  Bojlis  Horgászversenyre  érkezett  kérelem  elbírálása  (tárgyalta:  
GTTB,OSZKB)  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: Rokon téma, ha jól emlékszik rá, ez október 1-9-ig tartandó
verseny. Kéri, hogy a Gazdasági Bizottság tájékoztassa a Képviselő-testületet, milyen díjazást
szabott ki, valamint a helyszínekről is számoljanak be.  Úgy gondolja ez Révfülöpnek az utó
rendezvénye az őszi időszakban.

Bizottsági vélemények: 

Miklós Tamás képviselő,  GTTB elnöke:  Október a horgászok hónapja lesz.  Bizottságuk
egyhangúlag  támogatja  a  Nemzetközi  Bojlis  Horgászverseny  megrendezésére  vonatkozó
kérelmet.  Szintén három helyszínt jelöltek ki. Semsei major mentén,  Császtai  strand és az
amelletti területet bruttó 200.000 forint díj ellenében.

Kondor Géza polgármester: Ugyanazok a helyszínek.  Picivel  kevesebb tarifa.  Ugyanazt
tudja garantálni, mint az előzőeknél. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, aki a határozati javaslattal kér,
kézfeltartással jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  7 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

A Révfülöp belterületén megrendezésre kerülő VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis
Horgászversenyre helyszín biztosításáról

    
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp belterületén megrende-
zésre kerülő VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversennyel kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta.

A Képviselő-testület a kérelem alapján Semsei major – szabadstrand, a Császtai strand terüle-
te, valamint a Császtai strandtól nyugatra lévő füves területek 
 2021. október 1. 12:00 óra és 2021. október 09. 12:00 közötti időpontban biztosítja a verseny
megrendezése céljára bruttó 200. 000 Ft igénybevételi díj ellenében. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp belterületén megrende-
zésre kerülő VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászversennyel lebonyolításával  kap-
csolatban  megbízza  Kondor  Géza  polgármestert  a  verseny  megrendezéséhez  szükséges
együttműködési megállapodás előkészítésével és aláírásával. 

Felelős: Kondor Géza polgármester           
Határidő: 2021. szeptember 30.          

10. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezés
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés)

Kondor Géza, polgármester: Ehhez a napirendhez sajnos anyagadás után kaptunk anyagot.
Két választási lehetőség van az előterjesztésben. Van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele
ezzel kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor Géza, polgármester: Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az egyetértésről szóló
határozati javaslatot, aki a határozati javaslattal kér, kézfeltartással jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2021. (XI.20.) HATÁROZATA

17



A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok előzetes véleményezéséről

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nemzeti  köznevelésről  szóló
2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI ren-
delet 24. § (1a) bekezdése alapján Révfülöp község közigazgatási területére a 2021/2022. tan-
évre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő
(2022/2023.) tanévre vonatkozóan nem tartja szükségesnek.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában, Révfülöp nagy-
községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű
gyermekek létszáma - a 2021. szeptember 1. napi állapotot figyelembe véve - 0 fő.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általá-
nos iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi
Központ részére -2021. október 15. napjáig - továbbítsa. 

Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Kondor Géza polgármester:. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Miklós  Tamás  képviselő,  GTTB  elnöke: Neki  jelezték,  hogy  a  lakótelep  játszótérnél
biztonsági  problémák  vannak,  a  csavarok  kiállnak,  amik  balesetveszélyesek  is  lehetnek.
Szeretné, ha megnéznék az Önkormányzat munkásai. 
 
Kondor  Géza  polgármester: Köszöni  szépen  a  jelzést,  kiküldi  majd  az  embereket.  A
részvételt megköszöni, valamint a Képviselő-testület tagjainak az aktív részvételt.  Az ülést
17:30 órakor bezárja.

K.m.f.

Kondor Géza         dr. Szabó Tímea
polgármester         címzetes főjegyző
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