Szám: 1/3/8/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme
Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Török Péter alpolgármester
Szegi János képviselő
Simon László képviselő
Eitner József képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő
Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő
A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Tóthné Titz Éva aljegyző,
Müller Márton főtanácsos, Biró Istvánné költségvetési
főmunkatárs, Frich Beatrix könyvvizsgáló.
Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke
A lakosság részéről jelen van: 3 fő.

Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselőket, a civil szervezetek képviselőit, jegyző
asszonyt, aljegyző asszonyt továbbá azon révfülöpi polgárokat, akik a televízión keresztül
kísérik figyelemmel a mai képviselő-testületi ülést.
Bemutatja Dr. Szabó Tímea jegyző asszonyt, aki első alkalommal vesz részt a testületi ülésen,
melyet a televízió közvetít, kéri fogadják nagy szeretettel.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő
képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottság elnökének beszámolója a
két ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: az írásos jelentést megkapták képviselő urak.
Szóbeli kiegészítés: elmondja, volt egy rendkívüli testületi ülés ahol egy fontos dologban
döntöttek. Az óvodával kapcsolatban ismét megjelent egy pályázat, ahol egy 10 milliós
nagyságrendű nyílászárók és hőszigeteléssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról volt szó.
1

Ennek a pályázatnak a benyújtási határideje május 2 volt. A pályázat benyújtásával a
képviselő-testület ezen ülésen egyetértet, támogatta.
Kérdés:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: kérdése,
hogy a 39/2013-as határozatra jött-e válasz a vasúttól?
Kondor Géza polgármester: tudomása szerint nem érkezett.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság átruházott
hatáskörben a február 23-i zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta: átmeneti segély iránti
kérelmet egy fő nyújtott be, mely kérelemre 20.000 Ft került megállapításra. Temetési segély
iránti kérelmet egy fő nyújtott be, melyre 30.000 Ft került megállapítás.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló jelentéssel – a kiegészítéssel együtt – kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
43/2013. (IV.29.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítéssel
együtt elfogadja.
Kondor Géza polgármester: a napirendi pontokkal kapcsolatban elmondja, az eredetileg
kiadott napirendek közül a 2. napirend: „Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2014 évi
költségvetési koncepciója” okafogyottá vált, mert közben a szabályozás változott.
A napirendek között szerepel továbbá 3. napirendi pontként: „Szűcs Barnabás tulajdonosi
hozzájárulás kérelme a kempingben lévő zöldség üzlet fennmaradási engedélyének
megadásához”, azért vették le napirendről, mert adatot kértek ez a kiegészítés még nem
érkezett meg, nem tudnak a dologgal érdemben foglalkozni.
Elmondja a kiadott napirendek három új napirendi ponttal bővültek, melyek az alábbiak:
11. napirend: Pállfy Géza kérelme Szigeti strandon lévő kertmozi bérleti idejének
meghosszabbítására., 12. Keszthely Város Önkormányzatának megkeresése a tulajdonában
lévő Balatoni Hajózási Zrt. részvények értékesítése tárgyában, valamint 13. napirendként a
Hamburger büfé bérleti szerződésének módosítása.
Javasolja, hogy az 1. napirendi pontot tekintettel arra, hogy könyvvizsgáló asszony jelezte,
hogy késni fog javasolja 2. napirendi pontként tárgyalja meg a testület.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért a fent ismertetett napirendi pontok módosításával,
kiegészítésével, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyetért a képviselő-testületi ülés napirendi tárgysorozatának fentiek szerinti
módosításával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el
Napirend
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1.) A 2013. évre tervezett felhalmozási kiadások felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
3.) Halász utcai vendéglátó egységek szerződéseinek felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
4.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szándéknyilatkozata
Révfülöp Nagyközség Várossá nyilvánításának kezdeményezéséhez.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
5.) Közvilágítási hálózat bővítésére beérkezett ajánlat elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
6.) Révfülöp településen lévő önkormányzati ingatlanok (iskola tornaterme stb.) bérleti
díjai, autóbusz használati díja, egyéb belépő díjak (kilátó, galéria, honismereti
gyűjtemény, pince kiállítás) 2013. évre történő megállapítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
7.) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által hasznosításra meghirdetett beérkezett
pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
8.) A Veszprém Megyei Mentőszervezet „04” Alapítvány által benyújtott támogatási
kérelem elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
9.) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás feladatainak ellátásával
kapcsolatos megállapodások elfogadása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
10.) A „Villa Filip Televízió” és a képújság jövőbeni üzemeltetésének lehetőségei, a
„Révfülöpi Képek” önkormányzati kiadvány szerkesztésére tett megbízás
felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
11.) Pálffy Géza kérelme a Szigeti strandon levő kertmozi bérleti idejének
meghosszabbítására.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
12.) Keszthely város Önkormányzatának megkeresése a tulajdonában lévő Balatoni
Hajózási zrt. részvényeinek értékesítése tárgyában.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
13.) A „Hamburger büfé” bérleti szerződés ügyében meghozott határozat módosítása.
(sürgősségi indítvány)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: bejelenti, hogy a Fürdőegyesület az összes
napirendi pont vonatkozásában tanácskozási jogával szeretni élni, amennyiben képviselői
határozati javaslat születik abban az esetben is a közöttük lévő együttműködési megállapodás
szellemében.
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Kondor Géza polgármester: Tisztelt Elnök Úr! Az SZMSZ értelmében a tevékenységi
köréhez tartozó napirendekhez természetesen ezen jogukkal élhetnek. Örömmel veszik az
aktív közreműködésüket.
1.) A 2013. évre tervezett felhalmozási kiadások felülvizsgálata.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: kiegészíti azzal, hogy az előző testület a költségvetés
elfogadásakor viszonylag szabad mozgásteret engedett az új képviselő-testületnek, aki ki is
fejezte azt az igényét, hogy ebben a végrehajtó fejlesztéseket közösen, konszenzus alapján
fogják meghatározni. Ennek értelmében a költségvetés 4.sz. mellékletét módosítani
szándékoznak. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
megtárgyalta a napirendi pontot. 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testület felé az
előterjesztés szerinti felhalmozási kiadások előirányzat elfogadását az alábbi kiegészítéssel.
A 7. pontban a rendezési tervre tervezett összeget 3.675 e Ft-ra javasolja módosítani. A
bizottság javasolja továbbá a 21. pontban a várossá válási előkészítő tanulmányra 500.000 Ft
betervezését.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést elnök úr által a fentiekben kiegészített
formában.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki fenti kiegészítéssel elfogadja az előterjesztés határozati
javaslatát, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
44/2013. (IV.29.)Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
költségvetésében tervezett felhalmozási kiadások előirányzatait - az elfogadott
kiegészítéssel együtt - módosítja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi
ülésre a 2013. évi költségvetés módosítását készítse elő.
Felelős:
Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő:
2013. május 30.

2.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet elfogadása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
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Kondor Géza polgármester: köszönti Frich Beatrix könyvvizsgáló asszonyt. Kéri a
bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4
igen szavazattal elfogadásra javasolja az önkormányzat 2012 évi költségvetésének
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet elfogadását.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal a rendeletet elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel.
Frich Beatrix könyvvizsgáló: köszönti a képviselő-testület tagjait. Elmondja, mindenki előtt
ismert, hogy az elmúlt év milyen nehéz volt az önkormányzatok életében. A változó
gazdasági környezet miatt, a változó jogszabályok, személyi változások miatt,
államháztartásba bekövetkezett változások miatt nagyon nagy feladatot rót az
önkormányzatokra és az önkormányzat dolgozói részére. Látszik, hogy az önkormányzat
vagyona hogyan alakult. Látszott mindaz, hogy jelentős beruházásokat tudott megvalósítani,
elsősorban pályázati pénzeszközből, de önerőből is. Mindenképpen kiemelendő és ezért is
kért szót, hogy az önkormányzat milyen jelentős tartalékokkal rendelkezik. Nagy dolog volt
és jelentős tétel az adósságkonszolidáció miatt a hitelekből eredő kötelezettségek elengedése
és a beruházási hitelekből eredő kötelezettségekre gondol. Úgy érzi az önkormányzat az
elmúlt időszakban úgy dolgozott és felelősségteljes döntéseket hozott, hogy ez a vagyonába is
tükröződik. A bemutatott anyag minden gazdasági eseményre kitért, részletesen bemutatta. A
vizsgálati módszerük az volt, hogy a nagyobb tételeket tételesen ellenőrizték a kisebbeket
szúrópróba szerűen, illetve arról meggyőződtek, hogy valóban a teljes körűségre vonatkozóan
mindent tartalmaz-e az anyag. A testületi döntéseket és határozatokat is összevetették a
számadatban szereplő adatokkal, azoknak a teljesülésével és ezek után azt a következtetést
tudta levonni, hogy az önkormányzat beszámolója a 2012-es évi gazdálkodásról fennálló
pénzügyi, vagyoni helyzetéről megbízható és valós képet ad. Egyetlen apróság
kiegészítésként, egy gépelési hiba szerepel az egyszerűsített mérlegbe, de az összesen sorokat
nem befolyásolja, a többi táblázatba is megfelelően van már bemutatva.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet elfogadásával,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a
9/2013. (V.7.) rendeletet
„Révfülöp
Nagyközségi
Önkormányzat
2012.
végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról”.

évi

költségvetésének

3.) Halász utcai vendéglátó egységek szerződéseinek felülvizsgálata.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény
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Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a
bizottság több ülésen is foglalkozott a vendéglátó egységek, móló körüli vendéglátó egységek
szerződéseinek felülvizsgálatával. Voltak viták, a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Kondor Géza polgármester: elmondja, a módosítás lényege, hogy a jelenlegi határozatlan
idejű szerződést határozott idejű, 10 éves intervallumra módosítják, 10 %-os emelést sikerült
kölcsönös tárgyalások alkalmával kialakítani.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát. Aki elfogadja az
ismertetett határozati javaslatot kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
45/2013. (IV.29.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Halász utcai
kereskedelmi és vendéglátó egységek bérleti szerződéseinek módosítását, a bérleti
szerződés megszüntetést („Hordó” borozó alatti, és körülötte levő; valamint a
„Gomba” étteremhez kapcsolódó vendéglátó-ipari előkert bérlésére), valamint a
bérleti szerződés megkötését (divatáru-ajándék-sport-játék üzlet alatti terület
bérlésére) az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően, az alábbiak
szerint elfogadja:
a) „Gomba” és „Hordó” borozó (bérlő RÉVGAST Vendéglátó Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Pupos Norbert) bérleti idő lejárta: 2023. december 31., éves
bérleti díj összege 2 780 000 Ft + Áfa. A bérleti díj 2014. évtől a mindenkori
inflációs rátával növekszik. A „Hordó” borozó alatti, és körülötte levő; valamint
a „Gomba” étteremhez kapcsolódó vendéglátó-ipari előkert bérlésére kötött
szerződés megszüntetésre kerül.
b) „Nádas„ borozó (bérlő Siffer Géza) bérleti idő lejárta 2023. december 31., éves
bérleti díj összege 2 060 000 Ft + Áfa. A bérleti díj 2014. évtől a mindenkori
inflációs rátával növekszik.
c) „Rév büfé” (bérlő: Bogdán József) bérleti idő lejárta: 2023. december 31., éves
bérleti díj összege 998 000 Ft + Áfa. A bérleti díj 2014. évtől a mindenkori
inflációs rátával növekszik.
d) Divatáru-ajándék-sport-játék üzlet (tulajdonos HFS Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. ;felépítmény tulajdonosa Bogdán József) bérleti idő lejárta 2013. december
31. éves javasolt bérleti díj összege 440 000 Ft + Áfa.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletekkel kapcsolatos
szerződésmódosítások, bérleti szerződés, valamint szerződés megszüntetés aláírására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. május 15.
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4.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szándéknyilatkozata
Révfülöp Nagyközség Várossá nyilvánításának kezdeményezéséhez.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4
igen szavazattal javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a képviselő-testület felé a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, amikor annak idején Mihovics
polgármester úr azt mondta, hogy „titkos vágyunk az, hogy Révfülöp város legyen” akkor az
üdülőtulajdonosok azt mondták, hogy nem szeretnének városból városba menni pihenni, nem
támogatták ezt a kezdeményezést. Most úgy gondolják, megváltozott a helyzet és Révfülöp
valamilyen vonatkozásban partvonalra került, vagy partvonalon kívülre került. Most, mint
üdülőtulajdonosok támogatják ezt a kezdeményezést.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: Polgári Kör civil szervezet képviseletében megkérdezi
a következőt. Hasonlóképpen ők is tisztában vannak azzal, hogy a várossá nyilvánítással
tulajdonképpen mi a célja az önkormányzatnak, a testületnek, kvázi ki kell jönni abból a
helyzetből, amiben most vannak a törvények értelmében. De ez a dolog egy kicsit túlmutat. A
kérdése arra irányulna, hogy a helyi lakosoknak és a vállalkozóknak adóteherben, adott
esetben, egy városi minősítést elnyert településen van-e különbség egy nagyközségével
szemben? Egyértelműen szeretne választ kapni, emelkednek-e a költségeik ennek kapcsán, ha
a Köztársasági Elnök úr úgy dönt, hogy Révfülöp megérdemli, hogy várossá nyilvánítsák?
Kondor Géza polgármester: elmondja, a saldo úgy néz ki, hogy pillanatnyilag pozitív. A
gyermekek után az óvodával kapcsolatban valamennyivel kevesebbet kapnak, viszont az szjanak egy nagyobb részét kapják jelenleg a városok. A kettő közötti egyenleg az előkészítő
munkálatok során minimális, plusz teherrel semmiképpen nem jár. Pénzügyi hátrány a
jelenlegi információk alapján nem származik belőle. A válasza, hogy a jelenlegi tudásuk
alapján ez egyértelműen teherrel nem jár. Elmondja továbbá, ez most egy történelmi pillanat.
A 24. órában vannak, feszített időpontok vannak. Ennek a hónapnak a végén egy kész
tanulmányanyagot le kell adni az illetékes szakminisztériumhoz, hogy azt május 31-ig a
Köztársasági Elnök úrhoz a minisztérium el tudja juttatni, ahol remélhetőleg kedvező döntést
hoznak a településnek. Elmondható, hogy ennek nem anyagi, hanem presztízs jelentősége
van. Ezt a lépést most meg kell tenni, választási évben nem lehet várossá nyilvánítást
kezdeményezni. Az első lépcső, hogy a képviselő-testületnek ezt kezdeményezni kell, a
polgármestert fel kell hatalmazni, hogy ezt a szándékot bejelentse. Ehhez tartozik egy
tanulmány elkészítése, amire árajánlatot kell bekérni. Amint ezt megkapják – ez napokon
belül be fog következni – rendkívüli ülést kezdeményeznek az elbírálásra és kezdeményezik a
7

tanulmány elkészítését. A lakosság részéről erre nagy az igény, sokan másképpen látják már,
mint pár évvel ezelőtt látták. Papp Zoltán Tamás bizottsági tag véleményét is tolmácsolja, aki
mindig azt mondta, az nem jó dolog, ha az van kiírva a településre, hogy ez a falu város, most
már szintén ő is azt látja, várossá kell válni és meg is kell felelni ennek a településnek.
Ismerteti a határozati javaslatot.
Aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
46/2013. (IV.29.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Révfülöp nagyközség
várossá nyilvánítási kezdeményezéséről az alábbi szándéknyilatkozatot teszi:
1.) A Képviselő-testület kezdeményezi Révfülöp nagyközség várossá
nyilvánítását.
2.) Vállalja, hogy Révfülöp várossá nyilvánítása esetén ellátja a városi
önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban előírt kötelezettségeket,
megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a várossá nyilvánítási
kezdeményezéshez a szükséges intézkedéseket tegye meg, az ehhez szükséges
tanulmányterv készítésére kérjen árajánlatot.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. május 30.
5.) Közvilágítási hálózat bővítésére beérkezett ajánlat elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja a képviselő-testület már több körben állást foglalt.
Tavaly már hoztak egy döntést, hogy részvények vásárlására kívánnak egy nagyobb
fejlesztésbe belevágni, erre sajnos akkor törvényileg nem volt lehetőség, mivel ez is
hitelfelvételnek számított, amely több hónapos eljárást kezdeményezett volna. A képviselőtestület úgy döntött, hogy eredeti ajánlatot „karcsúsítja” és lehetőleg a település minden
részén életminőséget javító, azonnal érzékelhető, csökkentettebb és a későbbiekben bővíthető
változatot kér. Az árajánlat beérkezett az igények alapján. Erre a felmérések alapján nettó
4.704.740.- Ft-os összegben tudják a javasolt fejlesztést végrehajtani. Amennyiben a
szerződéskötésre felhatalmazzák, akkor ez a beruházás elképzelhető, hogy már a turista
szezon kezdetére a település nagy részén megvalósul.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: jól értelmezi, hogy a közvilágítás hálózat hossz
arányában nem önkormányzati költség, hanem állami. Tállai úr parlamenti felszólalásában,
amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztak, úgy nyilatkozott, hogy a települések közvilágítási díja
a hálózat vezeték hosszának arányában nem a fogyasztott teljesítmény, hanem a vezeték
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arányában állami támogatás alá esik. Ha ez így igaz, akkor egy kicsit más a helyzet a
közvilágítással kapcsolatban.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, részletes információkkal nem rendelkeznek, de jelen
pillanatban a közvilágítási hálózat üzemeltetési költségét az önkormányzat fedezi, a fejlesztést
is. Nincs tudomásuk egyenlőre változásról.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, ha ez így igaz, akkor el lehet-e érni
Révfülöpön azt a helyzetet, hogy ne legyen kétféle közvilágítás a 71-es úton egy polgárbarát,
környezetbarát világítási fény szín van, míg a település nagy részén, sűrűn lakott területen
pedig egy hideg fehér fény, ami tulajdonképpen jó hogy fényt ad, de kicsit irritáló is. Ha bejön
az, hogy ez nem önkormányzati költség alá esik, akkor esetleg ennek kapcsán vagy akár most,
vagy későbbiek folyamán javaslata szerint meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét, hogy
ezek a hideg fénnyel felszerelt világítótestek barátságosabbra cserélhető-e és abban az esetben
már nem lehet az, hogy az nem, mert az drágább.
Kondor Géza polgármester: megvizsgálják ezt a lehetőséget és figyelembe fogják venni.
Török Péter alpolgármester: elmondja, kicsit tudnák színesíteni az élő adás varázsát, ha
néhány helyszínt megemlítene polgármester úr, ahol fejlesztés lesz.
Kondor Géza polgármester: ezt az anyagot most nem hozta magával. Egy-két dolgot azért
tud említeni, Mandula utca 4-5 lámpa, Rétsarki út beérkező részén lámpa pótlása, Turista utca
és a Lugas köz elágazójánál merült fel igény, Lugas közben szintén 2 égővel bővítenék a
zsákutca belső részét, Bánki Donát utcában lámpák elhelyezése. Utólag kértek árajánlatot a
Végmáli utca és Aranyhíd utca elágazójához lámpa kiépítését, Fény utca sarkára. Nincs nála a
lista, így a teljesség igénye nélkül sorolt fel pár utcát.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, valószínűleg onnan rémlik ez a hossz a közvilágítással
kapcsolatban, hogy a költségvetési törvényben az önkormányzatoknak az állami
támogatásánál az üzemeltetésre kapott támogatáson belül figyelembevételre kerül ez a
bizonyos hossza, amit említett elnök úr.
Kondor Géza polgármester: aki ezt a változatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
47/2013. (IV.29.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ELMIB Hálózat
Kft-nek (Nagykanizsa Csengery u. 9.) - a településen kiépítésre kerülő
közvilágítási hálózat bővítésére adott, csökkentett műszaki tartalomra vonatkozó
árajánlatát nettó 4.704.740 Ft összegben elfogadja. A tervezett beruházáshoz
szükséges pénzeszközt 2013. évi költségvetésének betervezett, illetve tartalékalap
terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházási szerződés
megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. május 30.
6.) Révfülöp településen lévő önkormányzati ingatlanok (iskola tornaterme stb.) bérleti
díjai, autóbusz használati díja, egyéb belépő díjak (kilátó, galéria, honismereti
gyűjtemény, pince kiállítás) 2013. évre történő megállapítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Kondor Géza polgármester: az írásos anyagot megkapták képviselő urak. Kéri a bizottságok
véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
megtárgyalta a napirendet. Sok szó esett a tóparti galériáról, a honismereti gyűjteményről,
pincekiállításról, kilátóról, általános iskola tornaterem használatáról tanítási időn kívül, az
általános iskola étkezőhelyiségének használatáról 15 óra után. Nyilvános WC bérleti díjáról.
A tóparti galéria, honismereti gyűjtemény és a pincekiállítás az idei évtől ingyenes lesz,
becsületkassza kerül kihelyezésre. A kilátónál, az általános iskola tornaterem és étkező
használatára konkrét javaslat van. A nyilvános WC használatát is ingyenesre javasolták,
melynek felújítására is majd sor fog kerülni. A bizottság 4 igen szavazattal javasolja a
képviselő-testület felé az általános iskola tornaterem használatának bérleti díját, kizárólag
sport célra nettó 2000 Ft díjat 100 órás igénybevétel esetén megállapítani. A kilátó esetében
javasolják, hogy július, augusztus hónapokon kérjenek belépőt, a többi hónapokban ingyenes
legyen. A bizottság fenti módosítással elfogadásra javasolja az önkormányzati ingatlanok
belépő, bérleti díjak és használati díjak összegét, május 15-től történő alkalmazással. Az
általános iskola tornateremmel kapcsolatban elmondja, a helyi lakosok részére szervezett
formában ingyenes használatot javasolnak. A Révfülöpi sportegyesület részére ingyenes
használat és egyéb sportegyesület részére is.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, ugyanaz a
véleménye mint a másik bizottságnak és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztést.
Kondor Géza polgármester: pontosítva, aki 100 órára igénybe veszi az 2000 Ft, alkalmilag
100 órát meg nem haladó igénybevétel esetén 3000 Ft.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki ezt a tarifarendszer elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/2013. (IV.29.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
előterjesztésben szereplő, módosított belépő, bérleti- és használati díjak összegét,
melyeket 2013. május 15-től kell alkalmazni.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az egyes díjtételek alkalmazásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
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Határidő: folyamatos
7.) A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata által hasznosításra meghirdetett beérkezett
pályázatok elbírálása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a
bizottság megtárgyalta a napirendet. Sajnálatos, hogy az IKSZT épületében meghirdetett
üzletekre nem érkezett pályázat. Ugyanígy nem érkezett pályázat a volt Mátrix Stúdióra sem.
A könyvtárra és a volt idősek otthonára érkezett be pályázat. A bizottság 4 igen szavazattal
javasolja a hasznosításra meghirdetett önkormányzati tulajdonú helyiségekre beérkezett
pályázatok alapján az alábbi bérlők kijelölését: a könyvtár helyiségre a Rev Art-Galéria
Bogdán Katalin- Szigetvári Györgyöt kijelölni nettó 100.000 Ft bérleti összegért, június 1-től
augusztus 31-ig történő időszakra, a volt idősek otthona épületére a Programőr Bt Müllerné
Póka Krisztinát javasolják május 1-től min. 5 hónapra nettó 60.000 Ft/ hó bérleti díjért. A
bizottság a legkedvezőbb pályázatokat részesítette előnyben.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja a bizottság 3
igen szavazattal a könyvtárra mivel egy pályázat érkezett a Rev Art-Galéria Bogdán KatalinSzigetvári Györgyöt javasolja nettó 100.000 Ft ajánlattal, a volt idősek otthona épületre a
Programőr Bt-t Müllerné Póka Krisztinát 60.000 Ft/hó összegben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért azzal, hogy a könyvtár helyiség bérlőjének a Rev
Art-Galériát nettó 100.000 Ft összegben 2013. június1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra
képző-iparművészeti tárgyak bemutatása, árusítása céljából kijelöljék bérlőnek, továbbá a volt
idősek otthona épültére kiírt pályázatra a Programőr Bt Müllerné Póka Krisztina pályázót
nettó 60.000 Ft/hó, min. 5 hónapra június 1-ei kezdettel, robogó, kerékpár, bringó-hintó
kölcsönzés, kézműves foglalkoztató bérleti céllal és emellett vállalják az épület belső
állagának rendbetételét, hosszabb távú bérleti jogviszonyt is elfogadnának feltételekkel
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
49/2013. (IV.29.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hasznosításra
meghirdetett önkormányzati tulajdonú helyiségekre beérkezett pályázatok
alapján az alábbi bérlőket jelöli ki:
a.) Könyvtár helyiség bérlő: Rev Art-Galéria Bogdán Katalin – Szigetvári
György, bérleti díj összege: nettó 100.000 Ft, bérleti idő: 2013. június 1- 2013.
augusztus 31.
b.) Volt Idősek Otthona bérlő: PROGRAMŐR Bt. Müllerné Póka Krisztina,
bérleti díj összege: nettó 60.000 Ft/hó, bérleti idő: 2013. május 1-től minimum 5
hónapra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. május 15.
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8.) A Veszprém Megyei Mentőszervezet „04” Alapítvány által benyújtott támogatási
kérelem elbírálása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4
igen szavazattal javasolja a mentőszervezet részére 30.000 Ft támogatás biztosítását.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal javasolja 30.000 Ft támogatás biztosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért a 30.000 Ft-os támogatás biztosításával a
Veszprém Megyei Mentőszervezet „04” Alapítvány részére, kézfelemeléssel szavazzon.
50/2013. (IV.29.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Mentő Szervezet „04 Alapítvány” részére – feladataik minél szakszerűbb, a
lakosság érdekét szolgáló ellátás érdekében – 30.000.-Ft támogatást biztosít a
2013. évi költségvetésében a II. Működési célú pénzeszköz átadás 2. Egyéb
támogatás, „Civil szervezetek, egyéb szervek támogatása” cím alatt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzátadási megállapodás
aláírására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. május 30.
9.) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás feladatainak ellátásával
kapcsolatos megállapodások elfogadása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselő-testületi tagok. Kéri a
bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4
igen szavazattal javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki elfogadja a napirendi pontot kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
51/2013. (IV.29.) Kt. határozat
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulás által a társulási feladatellátás szabályozottsága és
finanszírozása érdekében a mellékletben előterjesztett
- belső ellenőrzési feladatok finanszírozására,
- az irodaépület üzemeltetésére,
- a szociális alapellátási feladatok finanszírozása, (gyermekjóléti szolgáltatás),
- a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére,
vonatkozó megállapodásokat jóváhagyja.
Pénzügyi fedezetét - 943.000,-Ft - a 2013. évi költségvetésében meghatározott
tartalék alap terhére biztosítja.
a.) Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő testületi ülésre a 2013. évi
költségvetés módosítását készítse elő, a megállapodásokat a Társulás részére
küldje meg.
b.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások
aláírására.
Felelős: a.) pontra: Dr. Szabó Tímea jegyző
b.) pontra: Kondor Géza polgármester
Határidő: a.) pontra: 2013. május 30.
b.) pontra: 2013. május 20.
10.) A „Villa Filip Televízió” és a képújság jövőbeni üzemeltetésének lehetőségei, a
„Révfülöpi Képek” önkormányzati kiadvány szerkesztésére tett megbízás
felülvizsgálata. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: a napirendet mindkét bizottság tárgyalta, kéri a bizottságok
véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
megtárgyalta a napirendet. 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testület felé, hogy a Villa
Filip Televízió üzemeltetésére és a képújság szerkesztésére ne kössön szerződés Kalmár
György egyéni vállalkozóval, a szolgáltatás biztosítását május 1-től saját önkormányzati
dolgozó bevonásával oldja meg. A bizottság 4 igen szavazattal javasolja a „Révfülöpi Képek”
szerkesztésére a Video V Kalmár Stúdióval a szerződés felmondását, a kiadványt az
önkormányzat saját szerkesztésben, az önkormányzatnál jelenleg is foglalkoztatott létszámmal
lássa el.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a tévével kapcsolatban, hogy május 1-től javasolják saját dolgozó
bevonásával oldják meg, és ugyanezt javasolják a Révfülöpi Képeknél is.
Kondor Géza polgármester: elmondja, a probléma nem a műsorok minőségével, a
szolgáltatással volt. Probléma az, hogy az előterjesztésben szereplő 2.882.080 Ft éves
szellemi költséget kell finanszírozni, amelyet saját erővel, helyben, gyorsabban tudnak meg
tudnak oldani. A műszaki kapacitás meg van, a közvetítéshez szükséges technológiával, mint
a képújság, mind az egyéb szolgáltatások tekintetében rendelkeznek. Megfelelő végzetséggel
rendelkező szakember van jelenleg is alkalmazásban. Ezzel a döntéssel éves szinten 2 millió
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forint megtakarítást tudnak kezdeményezni és remélhetőleg az eddig magasra tett mércének a
továbbiakban is meg tudnak felelni.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel.
Török Péter alpolgármester: a Kalmár Stúdióval probléma soha nem volt, nagyon jó
viszonyban voltak, hogy most utoljára történik munkásságukban a közvetítés, úgy gondolja a
nyilvánosság előtt is megköszönhetik az eddigi éveket, a segítőkészséget. Köszönik azt a
megértést is, amivel tudomásul vették, hogy az önkormányzat anyagi helyzetében ezt a
döntést egyhangúan meghozta mindkét bizottság. A jövőben úgy gondolja ez a hangulat egy
hasonló jelzésérték, mint ahogy a jelenlegi képviselő-testület nagy egyetértésben hozza
döntéseit és működik közre, akár ilyen jellegű dolgok megítélésében is.
Kondor Géza polgármester: fentiekkel egyetért. Úgy gondolta a szavazás után szerette
volna ezt megköszönni, de ezt alpolgármester úr megtette helyette is. Ő is csatlakozik
alpolgármester úr által elmondottakhoz.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke: elmondja, a puding próbája az evés, remélik,
hogy semleges lesz a helyi újság, mert eddigi tapasztalatuk, hogy bárki bármilyen cikket
megjelenésre javasolt, akkor az megjelent. Meglátják.
Kondor Géza polgármester: a bizottsági ülésen elhangzottak alapján, egy közélettel
foglalkozó, nem politikai, helyi élettel, kultúrával és egyéb tevékenységgel összefüggő civil
szervezetekkel foglalkozó újságot szeretnének és nem politikai újságot. A Révfülöpi Képek,
az Révfülöpi Képek legyenek. Ez az igény mutatkozott meg a lakosság részéről is. Úgy
gondolja, ez rajtuk múlik, akiknek az anyagot mellékelni kell. Ismerjék el Kalmár úr
munkáját, és azt is, hogy azért nem könnyítették meg a dolgát, belevonták a helyi
problémákba, amibe nem neki kellett volna foglalkozni. Amikor az újság nem tudott mindig
határidőre elkészülni szerepet játszott, hogy nem mindig kapott napra kész és akkora
mennyiségű anyagot. Azzal, hogy az újság helyben készül, lehetővé teszi a napi kontaktust.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a mindkét bizottság által megfogalmazottakkal, és támogatja
a határozati javaslatot, mely szerint „Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Villa Filip Televízió üzemeltetésére és a képújság szerkesztésére nem kíván
szerződést kötni. A szolgáltatás biztosítását 2013. május 1-től kezdődően az önkormányzat
saját alkalmazott bevonásával kívánja ellátni. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy intézkedjen a szolgáltatás biztosítása érdekében” – kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
52/2013. (IV.29.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Villa Filip Televízió
üzemeltetésére és a képújság szerkesztésére nem kíván szerződést kötni. A
szolgáltatás biztosítását 2013. május 1-től kezdődően az önkormányzat saját
alkalmazott bevonásával kívánja ellátni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a
szolgáltatás biztosítása érdekében.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. május 20.
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Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztés határozati
javaslatával mely alapján: „Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Révfülöpi Képek” szerkesztésére a Video Kalmár V 5 Stúdió EC-vel kötött szerződését, a
szerződésben foglalt 20. pont alapján fel kívánja mondani. A Révfülöpi Képek önkormányzati
kiadványt az önkormányzat saját szerkesztésben, az önkormányzatnál jelenleg is
foglalkoztatott létszámmal kívánja ellátni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szerződés felmondásának kezdeményezésére és a Révfülöpi Képek önkormányzati kiadvány
megjelenésével kapcsolatos további intézkedések megtételére”, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
53/2012. (IV.29.) Kt. határozat
„Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöpi Képek”
szerkesztésére a Video Kalmár V 5 Stúdió EC-vel kötött szerződését, a
szerződésben foglalt 20. pont alapján fel kívánja mondani. A Révfülöpi Képek
önkormányzati kiadványt az önkormányzat saját szerkesztésben, az
önkormányzatnál jelenleg is foglalkoztatott létszámmal kívánja ellátni. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés felmondásának
kezdeményezésére és a Révfülöpi Képek önkormányzati kiadvány megjelenésével
kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. május 20.
11.) Pálffy Géza kérelme a Szigeti strandon levő kertmozi bérleti idejének
meghosszabbítására. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a kertmozi üzemeltetője jelezte, hogy idei évtől nagy
változások elé néz, a hagyományos filmforgalmazás megszűnik. Gyakorlatilag a meglévő
gépeken már nem lehet filmet lejátszani. Digitális technológia beszerzését indokolja, ami 10
milliót meghaladó nagyságrendű. Annak, hogy a vállalkozó ennek a kihívásnak eleget tudjon
tenni és októberben jár le a szerződése, kezdeményezte, hogy a testület fejezze ki azon
szándékát, hogy a szerződést meghosszabbítja. Jelezte néhány felújítási szándékát is, amely a
nézőtér korszerűsítésére, térkövezésre irányulna. Rossz idő, eső esetére a nézőteret szeretné
fedetté tenni. Ez további egyeztetést igényel, erről döntést most nem tudnak hozni.
Bizottságok a kérelmet nem tárgyalták, csak informális szinten beszélgettek róla. Jelzik azt a
szándékot a vállalkozó felé, hogy a kertmozit tovább üzemeltesse, a beruházásokat
számszerűsíteni kell. Tudni kell, hogy a következő időszakra hogyan tudják beépíteni a
konstrukcióba.. Ismerni kell a költségeket, erről további egyeztetések szükségesek és a
szerződést ennek a szellemében készítenék elő. A következő ülésen erről már érdemi döntést
tudnak hozni. Ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester:
kézfelemeléssel szavazzon.

aki

egyetért

az

ismertetett

határozati

javaslattal,

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
54/2013. (IV.29.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki
Pálffy Géza által bérelt Szigeti strandon lévő kertmozi bérleti idejének további tíz
évre történő meghosszabbítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a
soron következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. május 27.
12.) Keszthely város Önkormányzatának megkeresése a tulajdonában lévő Balatoni
Hajózási zrt. részvényeinek értékesítése tárgyában. (Írásos anyag a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja Keszthely Város Önkormányzata a Balatoni Hajózási
Zrt. részvényeinek értékesítése tárgyában kereste meg az önkormányzatot. Az
önkormányzatnak nyilatkozni kell, hogy kíván-e élni a vételi ajánlattal.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat nem kíván élni az
elővásárlási jogával, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
55/2013. (IV.29) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a
Keszthely Város Önkormányzat tulajdonában lévő Balatoni Hajózási Zrt.
részvényei vonatkozásában, a vételi ajánlattal részben vagy egészben nem kíván
élni.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a
határozat kivonatot Keszthely Város Önkormányzata részére küldje meg.
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2013. május 19.
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13.) A Hamburger büfé bérleti szerződés ügyében meghozott határozat módosítása.
(sürgősségi indítvány)
Kondor Géza polgármester: elmondja, rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalták, hogy
meghosszabbítják a hamburger büfé épület alatti terület bérleti jogviszonyát. Vállalkozó azzal
a kéréssel fordult az önkormányzathoz, a 37/2013. sz. határozatával bérlőként szereplő
Gombkötő Richárd neve helyett az üzletet ténylegesen működtető Balatoni Álom Kft.
kerüljön módosításra. Ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért fenti határozati javaslattal, kézfelemeléssel
szavazzon.
56/2013. (IV.29.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 37/2013. (IV.3.) Kt.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Révfülöp 1278 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a „hamburger büfé”
alatt lévő 37 m2 nagyságú területet, 2013. május 1 – 2013. szeptember 30.
időpontok között, 295.000 Ft + Áfa bérleti díj ellenében a Balatoni Álom Kft.
részére bérbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. május 1.
Bejelentés nem volt.
Kondor Géza polgármester: megköszöni a részvételt és az aktív közreműködést a képviselőtestület ülését 17.10 órakor berekesztette.

kmft.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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