Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 21-én
(pénteken) 18.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásról.
A közmeghallgatás helye: Révfülöp Általános Iskola
Jelen vannak: Kondor Géza polgármester,
Simon László képviselő,
Eitner József képviselő,
Szabó Sándor Pál képviselő,
Török Péter alpolgármester
Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő.
A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző
Lakosság részéről jelen van: 30 fő.
Kondor Géza polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő képviselő és a polgármester jelen van.
Török Péter képviselő úr bejelentette, hogy késve érkezik az ülésre. Az ülést megnyitja.
Tájékoztatást ad a jelenlévőknek az előző közmeghallgatás óta történt eseményekről és a jövő
évi tervekről. (Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Török Péter alpolgármester megérkezik az ülésre, a képviselők száma: 5 fő)
Hozzászólások:
Dr. Szalai István Révfülöp Káli úti lakos: a Káli úttal kapcsolatban hallotta, hogy ott járda
fog épülni, bár ez minden választási ciklusban elhangzott már. Addig, amíg ez nem történik
meg lenne-e mód arra, hogy sebességkorlátozást alkalmaznának ezen a területen. Forgalmas
útról van szó. Gyermekek jelentős része közlekedik ott. A településnek az egyik fő
közlekedési eszköze az autóbusz. Van egy buszmegálló az iskolánál és van egy a Gombos
villánál. Lenne-e arra mód, hogy a katolikus templomnál is beiktassanak egy buszmegállót?
Sok idős jön a templomba, biztos ez nagyon sokat segítene. A Gombos villától felfelé van
még két megálló ott a pusztába, ahol gyakorlatilag alig van forgalom. Gyakran jár busszal.
Nem tudja kinek a területe a temető. A legutóbbi temetésen elszörnyülködve tapasztalta,
amikor az urnát kivitték a sírhoz, ott egy elnyűtt, ócska szék volt kihelyezve, amire az urnát
letették. Nem tudott a csodálkozástól és elképedéstől mit mondani. Ez a településre nézve
kínos. Van itt annyi ügyes mester, hogy kovácsolt vasból valamilyen állványt össze tudna
rakni egy fekete lepellel letakarva máris másképpen nézne ki. Ő ilyen ócska széket utoljára a
lomtalanításnál látott kidobva.
Kondor Géza polgármester: válasz: a 40 km-es tábla kérdésével kapcsolatban elmondja, az
illetékes hatósággal felvették a kapcsolatot, ez valóban indokolt. Közútkezelői engedély
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szükséges hozzá. A folyamatot elindították el fogják helyezni az úton. A 40-es tábla abszolút
indokolt. Határidőt nem tud mondani, azt tudja ígérni, hogy az őszre ez meglesz. Buszmegálló
kérdésével kapcsolatban, megkérdezik ennek lehetőségét. Ennek a megvalósítását nem ígéri
meg. Temetéssel kapcsolatban elmondja, a településen 99%-ban vállalkozók végzik a
temetést, ez a temetés „házilagos” kivitelezésben történt. Köszöni az észrevételt, oda fognak
rá figyelni.
Slemmer József Révfülöp Diófa u.: elmondja, nagyon szép és kulturált lett a Szigeti strand,
mindenkinek nagy örömére. Káli úti közlekedéssel kapcsolatban javasolja a teherautók
kiszorítását. A behajtani tilos tábla, személyes meggyőződése szerint rosszul lett elhelyezve,
mert aki befordul az útról és még nem járt erre, sok esetben kínosabb manőver visszatolatni
neki, amikor meglátja a táblát, minthogy átjön keresztül a falun. Egy kicsit fönn van ahhoz,
hogy a főútról észrevehető legyen. Nem tudja ezt egy előjelzővel, vagy hogyan lehet
megoldani? Káli úttal kapcsolatban, sok esetben a kötelező haladási irányt jelző tábla, ami
ilyen magasságban van elhelyezve, az a füred felől érkező forgalmat nagyon sok esetben
kitakarja. Megérne egy felülvizsgálatot a táblának vagy feljebb, vagy lejjebb történő
elhelyezése, a forgalmat ne takarja ki, ill. jobban belátható legyen.
Kondor Géza polgármester: köszöni az észrevételt. Úgy emlékszik a 71-esen van egy
előjelző tábla, de megnézik és intézkednek.
Ruza József Révfülöp: a várossá nyilvánítással kapcsolatban szeretne néhány gondolatot
mondani. A maga részéről és még sokan a Fürdőegyesületből támogatják és örvendenek a
kezdeményezésnek. Ismert okok miatt hosszú évek óta településeket nem nyilvánítottak
várossá. Ha végig nézik, hogy melyik esztendőben hány település pályázott és hány települést
nyilvánították várossá, nagyon érdekes a szórás. Nem tudja, hogyan bírálják el a kérelmet.
Kéri ha „csont nélkül átmegy” akkor örvendjenek, akár milyen szinten, ez nagyon jó lenne, de
ha valami miatt nem megy át, azt kéri ne tegyenek egymásnak szemrehányást, hanem arra kér
mindenkit tisztelettel és azt javasolja, fontolják meg és bízzák meg a település vezetőit, hogy
ne adják fel. Akkor meg kell próbálni a következő években. Tekintsék saját ügynek. Veszíteni
lehet egy mérkőzést, de feladni soha.
Kondor Gáza polgármester: addig fognak küzdeni, amíg egyszer nem sikerül. Köszöni a
hozzászólást.
Török Péter alpolgármester: elmondja a településnek egyfajta rangja kialakult az elmúlt
időszakban, igazából labilis helyzetben vannak, nem tudják kifejezni igazán a település
milyen terminológia szerint legyen megnevezve. Talán a legjobb ennek a városi rangnak az
elnyerése. Nagyon sok helyen csak város van, falu már alig-alig. A jövő lehetőségei is arra
sarkallják a mindenkori testületet, hogy valamilyen lépést tegyenek ennek a kérdésnek a
rendezésében. Függetlenül a kialakult járási helyzettől mindenféleképpen ez lett volna az útja
a várossá válásnak, erről már kb. 15-16 éve is volt szó. A mostani helyzet egyre inkább arra
mutat, hogy nincs is más út a település rangjának meghatározására, minthogy ezt kérjék.
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Kondor Géza polgármester: amennyiben nincs több hozzászólás megköszöni a részvételt a
közmeghallgatást 18.45 órakor berekeszti. Elmondja, hogy a mai közmeghallgatás felvételről,
- vágás nélkül - megtekinthető a következő hét szerdai napján.

kmft.
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