Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 16.00 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme
Jelen vannak: Kondor Géza
polgármester
Szegi János
képviselő
Simon László
képviselő
Eitner József
képviselő
Szabó Sándor Pál
képviselő
Távolmaradását bejelentette: Török Péter alpolgármester, Kálomista Gábor képviselő.
A meghívottakból jelen van: Dr.Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos, Biró Istvánné
költségvetési főmunkatárs, Dr.Szabóné Barsi Katalin Tourinform Iroda vezetője, Molnár Júlia
könyvtáros.
Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke.
Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, a civil szervezet képviseletében
jelen levő Zsitnyányi István urat, a munkatársakat, a napirendi pontok előadói. Köszönti a televízió
előtt ülő nézőket is.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő képviselő
és a polgármester jelen van. Kálomista Gábor képviselő úr és Török Péter alpolgármester úr jelezte,
hogy az ülésen nem tud részt venni. Az ülést megnyitja.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt
eseményekről, valamint a polgármester, a bizottság elnökének beszámolója a két ülés közötti időben
történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Kondor Géza polgármester: elmondja, az írásos anyagot mindenki megkapta. Szóbeli kiegészítése:
az elmúlt egy hónapban néhány apróbb fejlesztés történt a településen. Az óvodánál a parkolót
térburkolattal látták el. Az óvodai játszótéren lévő eszközt felújították és felújított állapotban a
lakótelepen letelepítésre került. A gyermekek október 23-án már birtokba is vehették. Megköszöni az
óvodai társadalmi munkában részvevő szülőknek, dolgozóknak és különösen Szabó Sándor és Szegi
János képviselő uraknak a szervezésben és a fizikai megvalósításban végzett munkájukat.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság átruházott hatáskörben
az alábbi döntéseket hozta: 5 fő nyújtott be átmeneti segély iránti kérelmet, ebből 1 fő 30.000 Ft, 2 fő
10.000 Ft támogatásban részesült, két fő kérelmét a Bizottság elutasította. A támogatások együttes
összege: 50.000 Ft volt. Ápolási díj megállapítására egy fő nyújtott be kérelmet, ennek havi összege tekintettel arra, hogy a kérelmező rendszeres pénzellátásban részesül - 3.750 Ft lesz.
Felsőfokú tanulmányokat támogató pályázati felhívásra 5 pályázat érkezett. A Bizottság a pályázatokat
támogatta így 5 hallgató részesülhet a 2013/2014-es tanév első félévében havi 10.000 Ft
támogatásban. A támogatás összege fél évre összesen: 250.000 Ft.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a jelentést a kiegészítésekkel együtt,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
119/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Kondor Géza polgármester: ismerteti a napirendi pontokat. A meghívóban jelzett napirendi
pontokon kívül az alábbi sürgősségi napirendeket terjeszti elő: 14. napirendnek javasolja az „Építő
Közösségek – A révfülöpi IKSZT nyújtotta közösségi kulturális szolgáltatások, programok körének
bővítése” tárgyú pályázaton való részvétel tárgyalását. Ezt a napirendet a kulturális bizottság
megtárgyalta és a bizottság javaslatként testületi határozatot igényel az ügy továbbvitele. 15.
napirendként javasolja megtárgyalni: Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület támogatás iránti
kérelemét. Ennél a napirendnél elmondja, hogy ennek a napirendnek a döntése a meghívóban szereplő
5. napirendi pont rendelete között összefüggés van, ugyanis támogatást ennek az 5. napirendi pontnak
a hatálybalépésével tudnak eszközölni. Tekintettel arra, hogy a sportegyesülettel kapcsolatos téma
gazdasági ügyet érint , úgy gondolják a nyilvánosság előtti tárgyalást indokolttá teszi. Javasolja, hogy
ezt a napirendet tárgyalják meg. 16. napirendi pontként javasolja megtárgyalni: Kővágóörsi Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése. A tűzoltó egyesülettel ezt a megállapodást
évek óta megkötik, testületi döntést igényel. 17. napirendi pontként javasolja megtárgyalni: háziorvosi
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás módosítása. Ezt a napirendet azért kellett
beiktatni, mert októbertől ismét működik a helyben történő vérvétel. Ennek bizonyos finanszírozása az
önkormányzatra hárult, amelyhez testületi határozat szükséges.
Javasolja továbbá, tekintettel a sok napirendi pontra a jelenlévő két kolléganőt érintő napirendi
pontokat vegyék előre és ennek megfelelően a Tourinform Iroda beszámolóját tárgyalják elsőként,
utána pedig a könyvtárral kapcsolatos tájékoztatást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki napirendek összetételével és a módosítással
egyetért kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
Beszámoló a TOURINFORM Iroda tevékenységéről, működéséről,
idegenforgalmi idény alakulásáról.
Előterjesztő:Kondor Géza polgármester
2. Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről.
Előterjesztő: Molnár Julianna könyvtáros
1.

3.

a

nyári

Beszámoló Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2013. háromnegyed éves költségvetési
teljesítés helyzetéről.
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési irányelvei,
koncepciója.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
5. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
6. Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
7. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
8. A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
9.
Fogászati alapellátási feladatokra kötött megállapodás módosítása iránti kérelem
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
10. Vasúti átjáró közúthoz csatlakoztatásának terveztetése
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
11. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
12. Káli úti járdaépítéshez árajánlatok bekérése. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
13. Strandi munkák elvégzésére árajánlatok bekérése. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
14. „Építő Közösségek – A révfülöpi IKSZT nyújtotta közösségi kulturális
szolgáltatások, programok körének bővítése” tárgyú pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
15. Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület támogatás iránti kérelem (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
16. Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
17. A háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás módosítása.
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
4.

1.Beszámoló a TOURINFORM Iroda tevékenységéről, működéséről, a nyári idegenforgalmi
idény alakulásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: köszönti Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezetőt. Megkérdezi van-e
szóbeli kiegészítése?
Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezető: megköszöni a mindenkori vezetésnek, az önkormányzatnak
és a munkatársaknak a segítséget, hiszen a közös munkavégzés nélkül nem lenne az iroda sikeres.
Mind belföldön, mind külföldön jó híre van az irodának.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.
3

Kérdés, hozzászólás nem hangzott le.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a Tourinform Iroda beszámolóját
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
120/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Tourinform Iroda
tevékenységéről, működéséről, a nyári idegenforgalmi idény alakulásáról szóló
beszámolót.
2.Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: köszönti Molnár Júlia könyvtárost, az előterjesztés elkészítőjét. A
könyvtár első évét töltötte az új helyen. Megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése?
Molnár Júlia könyvtáros: köszöni, nincs szóbeli kiegészítése.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: részletes és nagyon jó beszámolót
kaptak a könyvtár vezetője részéről. A beszámolóban sok anyagi jellegű dolog merült fel, azért a
bizottság javasolja, hogy készüljön egy konkrét költségvetési terv, ami a könyvtár működését illeti és
ez után térjenek vissza a könyvtár anyagi támogatására. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: megköszöni a könyvtáros munkáját. Szavazásra bocsátja, aki elfogadja
a beszámolót kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
121/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a helyi könyvtár
ellátásáról, a könyvtár működéséről szóló beszámolót.
3.Beszámoló Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2013. háromnegyed éves költségvetési
teljesítés helyzetéről. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, nem kívánja szóban kiegészíteni, de annyit elmondana, hogy
alig egy hónapja tárgyalták az első féléves költségvetés elfogadását. A kiadások időarányossága
tekintetében egyértelműen meg lehet állapítani, hogy a gazdálkodás jó irányban halad. A bevételeknek
is nagy része realizálódott. Idéz az előterjesztésből: összességében megállapítható, hogy a takarékos és
racionális gazdálkodás következtében az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetése
kiegyensúlyozott, időarányosan teljesült. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság
hosszasan tárgyalta az előterjesztést. Részletes anyagot kaptak, az adatok magukért beszélnek. A
hatékonyság javításának kiemelt fontosságúnak kell lenni a következőkben a különböző területeken.
A bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kérdés, vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: az 5. sz. melléklettel
kapcsolatban kérdése, 32 sorban szerepel a körzeti új mentőállomás építés támogatása pénzeszköz
átadás, az előirányzat 1200 e Ft volt, a teljesítés 0% . Nem történt meg a mentőállomás építés vagy mi
az oka?
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, a mentőállomás építés évek óta téma. A kistérség mindig kéri,
hogy tervezzenek be összeget erre a célra. Most is biztosan volt ilyen levelük a költségvetés
tervezésekor, amelyben leírták, hogy milyen feladatra mit tervezzenek be. Minden feladat
vonatkozásában folyamatosan számláznak, ill. levelet írnak, ha fizetni kell. Konkrétan még eddig nem
kért senki pénzt erre.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: 2. melléklet tárgyi
eszközök, immateriális javak értékesítése 650 e Ft a tervezett és 453 e Ft a teljesítés. Ez mit takar?
Biró Istvánné költségvetési főmunkatárs: ez nem tárgyi eszköz értékesítés, hanem az előzőleg
értékesített lakásoknak a törlesztő részlete.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a háromnegyed éves költségvetés teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
122/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Révfülöp
Nagyközségi Önkormányzat 2013. háromnegyed éves költségvetési teljesítés helyzetéről
szóló beszámolót.
4.Révfülöp Nagyközségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési irányelvei, koncepciója.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az önkormányzat működése évek óta ugyanazon a
finanszírozási sarokszámokkal, módszerekkel működik. Ezt a koncepciót el kell fogadni. El kell
mondani, nagyon sok olyan több ismeretlenes egyenlet szerepel az anyagban, amely a központi
szabályozások meg nem léte, finanszírozási keretszámok meg nem léte miatt még nem tisztázott. Ez a
koncepció az eddigiek szellemében készült. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. Alapos, áttekinthető a beszámoló. A bizottság 4 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, ez egy általános,
előzetes koncepció, amely talán egy konkrétumot tartalmaz, mégpedig azt, hogy 2014 évre a testület
helyi adóemelést nem tervez. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a koncepciót.
Kondor Géza polgármester: elmondja, a leírtak alapján a település működőképességének, a
szolgáltatások színvonalának megőrzése érdekében, a gazdálkodási egyensúly megtartása mellett
elengedhetetlen, hogy csak a reálisan teljesíthető bevételekkel szemben kerüljenek kiadások
elfogadásra. Ezért abban az esetben, ha a tervezett bevételek nem realizálódnak, a kiadási oldalon ezt
előirányzat csökkenés, önként vállalt feladatok elhagyása, kötelezettségvállalások felülvizsgálata kell,
hogy kövesse.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, a gazdasági bizottsági ülésén úgy fogadta el a bizottság a
koncepciót, hogy voltak konkrét javaslatai. Felmerült a közvilágítás fejlesztése, mint folytatandó
beruházás a közterületeken rózsakert, a játszóterek, ill. a parkok is. Támfalak javítására, felújítására
tervezni kell. A strandfejlesztéseket folytatni kell, konkrétan babapelenkázó kialakítása merült fel.
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Járdaépítést folytatni kell. Aszfaltozási, javítási munkálatok a közutakon. Az iskola vonatkozásában a
tornateremnél vészkijárat kialakítása merült fel.
Kérdés,vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, jegyző
asszony már elmondta, hogy ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogásra a bizottság a koncepciót. A
közvilágításra az idei évben kb. 5 millió forintot költöttek és a következő évben is kb. ennyit fognak
tervezni. 5 millió forintot biztosan tervezni fognak közvilágítás fejlesztésre. Játszóterek, parti sétány.
Most balesetveszélyes a kerékpárút, ami végig megy a park területén. Támfalak javítására tavaly is
terveztek 1,6 millió forintot, most is kb. ekkora fejlesztés lesz. Strandfejlesztést folytatni akarják, nem
csak a babapelenkázóra van igény, hanem a viacolorozás folytatása is tervben van, erre is tervezni
kellene kb. 5 millió forintot. Káli úti járda kivitelezés az idei évben el fog kezdődni, jövő tavaszra
valószínűleg be is fejezik az iskolától az IKSZT-ig. A második ütemben a kisboltig tervezik, majd a
kereszttől a temetőig tervezik a járda kivitelezést.
Kondor Géza polgármester: a bizottság ezt a napirendet részletesen megtárgyalta, abban maradtak,
hogy amikor a konkrét költségvetés előkészítése lesz, addigra tudják pontosabbá tenni ezeket a
számokat. Abban egyetértés volt, hogy a kikötőfejlesztés és a nagyobb kaliberű beruházások olyan
forrásból kell, hogy megvalósuljanak, hogy a lakosságnak a mindennapjait befolyásoló apróbb
infrastrukturális szinten tartásokat, fejlesztéseket ne befolyásolja. Arra külön forrást keresnek, és abból
gazdálkodják ki. A lakosság csak a profitálást érzékelje.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a jövő évi
költségvetésben mindenképpen benne lesz az iskola tornaterem 2 db vészkijáró kivitelezése. A jövő
tavaszra meg lesz a terv és jövő szeptemberre lehet, hogy tudják ígérni a vészkijárókat. Ez a
rendezvények megtartásához előírás. Ezzel együtt az akadálymentesítést is megcsinálják.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a koncepciót elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
123/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2014.évre vonatkozó
költségvetési koncepcióját megvitatta és azt elfogadja azzal, hogy 2014.évi költségvetését
a bizonyosan tervezhető bevételek függvényében alkotja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014.évi költségvetési rendelettervezet
összeállítása során a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe úgy, hogy a stabil
költségvetési gazdálkodás, a lehetőségek szerinti zavartalan működés, a testületi
döntések végrehajtása biztosított legyen.
További feladat ezután is csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás
rendelkezésre áll, illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a
kötelező feladatok ellátását.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: a 2014.évi költségvetés benyújtásának időpontja.

5.)Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, ebben az évben még a belső ellenőrzést a tapolcai kistérség
keretében látták el. A társulás úgy döntött, hogy ezt megszünteti és mindenkinek saját magának kell
erről gondoskodnia.
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Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, az előterjesztés arról szól, hogy 2014 évben a belső ellenőrzés
milyen tárgykörben történjen. Erre tartalmaz egy javaslatot az egyik legfontosabb szabályzatnak az
ellenőrzését. Nem arról szól, hogy hogyan lássák el a belső ellenőrzést, azt is meg kell oldani az év
végéig.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, az
önkormányzatnak egyelőre van belső ellenőre. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
2014 évi belső ellenőrzési tervet.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a 2014. évi belső ellenőrzési tervet.
Kondor Géza polgármester: elmondja, ebben az évben még a kistérség látta el a belső ellenőrzést. A
közös testületi ülésnek az volt az egyik napirendje, hogy a jegyző asszony kérjen árajánlatot ennek a
feladatnak az ellátására. A 10 településből álló közös hivatal közösen látja el megfelelő árajánlat
elfogadásával.
Kérdés, vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: ezen terv szerint a
kistérségnek lesz egy közös belső ellenőre?
Kondor Géza polgármester: volt.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: most a közös
hivatalnak lesz egy belső ellenőre. Van egy fizetett belső ellenőre a révfülöpi hivatalnak…
Kondor Géza polgármester: a könyvvizsgáló, az nem ugyanaz. A képviselő-testületnek majd azt kell
eldönteni, hogy ennek a kettőnek párhuzamosan feltétlenül futnia kell-e, ill. van-e arra lehetőség, hogy
csak belső ellenőrrel végeztetik el ezt a feladatot.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a könyvvizsgáló nem egészen ezt a tevékenységet végezte. Ő gyakorlatilag
a zárszámadást kellett, hogy megvizsgálja és ahhoz adta az aláírását, hogy az rendben van. Annak,
hogy kötelező-e könyvvizsgálat, annak meg vannak a törvényi feltételei. Meg fogja nézni, hogy
Révfülöpnek milyen okból kell könyvvizsgálót alkalmaznia.
Kondor Géza polgármester: ez most nem is a napirend tárgya. Ma arról kell dönteni, hogy a leírt
feladatokat kívánja az önkormányzat elvégeztetni a leendő belső ellenőrrel. A könyvvizsgáló
szükségességét jegyző asszonnyal megbeszélik és annak alapján hoznak majd döntést.
Szavazásra bocsátja, aki a belső ellenőrzési tervvel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
124/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint
6.)Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, amikor településrendezési eszközöket alkot valamely
önkormányzat, akkor az új szabályok értelmében az un. partnerségi egyeztetésről döntést kell hoznia.
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Ehhez készült, egy ilyen területen dolgozó szakemberek által összeállított szabályzat, amit a testület
határozattal hagy jóvá. Ez arról szól, hogy rendezési terv módosítás, vagy megalkotás során a
partnerekkel, pl. civil egyesületekkel milyen módon tartják a kapcsolatot, milyen határidővel tehetnek
ők javaslatot.
Kondor Géza polgármester: a HÉSZ-el kapcsolatban elmondja azzal, hogy ez a kérdőív az egész
lakosságnak, a nyaraló tulajdonosoknak kiküldésre került, egy széles társadalmi egyeztetés, javaslatok
begyűjtése megtörtént, úgy gondolja ezt ennél demokratikusabban és szélesebb körben megvalósítani
nem lehetett volna. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló előterjesztést.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.
Kondor Géza polgármester: ismerteti a határozati javaslatot. Szavazásra bocsátja, aki egyetért az
ismertetett határozati javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
125/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és elfogadja a
határozat mellékletét képező „Révfülöp Nagyközség Településfejlesztéssel és
Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályait”.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a „Révfülöp Nagyközség
Településfejlesztéssel és Településrendezéssel Összefüggő Partnerségi Egyeztetés
Szabályait” a helyben szokásos módon tegye közzé.
Felelős: dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2013. október 31.
7.)Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotása
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az elmúlt üléseken állapítottak már meg támogatásokat,
például a mentőszervezetnek, a turisztikai egyesületnek, ill. a mai napon tárgyalják a sportegyesület
támogatási kérelmét. Ezen támogatások folyósításához szükséges a rendelet megalkotása.
Dr. Szabó Tímea jegyző: az államháztartáson kívüli támogatások, és ez alatt érthető akár
magánszemélyeknek, civil szervezeteknek, vállalkozóknak nyújtott támogatás. Ennek a rendeletnek a
tervezete az eddig is alkalmazott gyakorlatnak megfelelően történik. Az eddig alkalmazottakat
öntötték rendeleti formában.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen
szavazattal javasolja a rendelettervezet elfogadását.
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a rendeletet, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
megalkotja a
21/2013. (XI.6.) önkormányzati rendeletet
Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról.
8.)A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, egy magasabb szintű jogszabálynak történő megfelelés miatt
kell ezt a napirendet tárgyalni. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen
szavazattal, elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás:
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, nem szorosan kapcsolódik a napirendi
ponthoz, de elmondja, mivel kötelező igénybe venni ezt a szolgáltatást minden állampolgár számára,
Révfülöpön nagyon sokan nem veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Nem hiszi, hogy túl nagy feladat
lenne a szolgáltató és az önkormányzat között, hogy melyik az a révfülöpi lakos vagy üdülőtulajdonos,
aki nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást.
Kondor Géza polgármester: jogos a kiegészítése, a bizottsági ülésen foglalkoznak többek között
ezzel a témakörrel is. Számítanak elnök úr közreműködésére is.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a rendelettervezettel kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
megalkotja a
22/2013. (XI.6.) önkormányzati rendeletet
A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2011. (V.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
9.)Fogászati alapellátási feladatokra kötött megállapodás módosítása iránti kérelem
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, fogorvos asszony írásban is megküldte kérését, mely
kiküldésre került a képviselőknek. Kétféle problémát vázolt a doktornő, idéz a levélből. Elmondja
továbbá, hogy társulási ülésen ismertette a jelenlévő polgármester urakkal a kérést. Elmondta, hogy a
mai ülésen hozott döntésről értesítést kapnak. Mivel a szolgáltatásban ők is érintettek kérni fogják,
hogy lehetőleg létszámarányosan, a támogatásbővítési keret növelésbe ők is vegyenek részt. Kéri a
bizottságok véleményét.
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Bizottság vélemény
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottsági
ülésen részt vett a fogszakorvos asszony is. Elmondta, hogy 2007 óta nem emelte az önkormányzat a
támogatást. A tavalyi évben 1.750 e Ft-tal támogatta az önkormányzat a fogászatot. Ez nem elég
ahhoz, hogy minőségi orvosi ellátást tudjon produkálni. 2,5 millió forintot javasolnak betervezni a
költségvetésbe a fogászat támogatására. Ezen összeg biztosítását a bizottság 4 igen szavazattal
támogatja.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottsági ülésen részt
vett fogorvos asszony és elmondta ezeket, amelyeket elnök úr elmondott. A bizottság javasolja, hogy a
jelenlegi 1.750e Ft támogatást jövőre 750e Ft-tal emeljék meg és kapjon így 2,5 millió forint
támogatást a fogászat. A bizottság javasolja, mivel térségi feladatokat lát el a doktornő, a többi
település is anyagi erejéhez, vagy létszámarányosan járuljon hozzá a fogorvosi ellátáshoz.
Kérdés, hozzászólás.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, több
település fogászati ellátását biztosítja a fogorvos asszony. Az együttes ülésen vessék fel, hogy a
környező települések valamennyi összeggel támogassák ezt a szolgáltatást.
Kondor Géza polgármester: nem a közös testületi ülésen, hanem a társulási ülésen ezt a témát a
jegyző asszonnyal felvetették. Abban maradtak, hogy a döntést követően megkeresik az érintett
polgármester urakat és kérni fogják, hogy ennek a megemelt támogatásnak arányában ők is növeljék
részesedésüket a finanszírozásban. Van egy-két település, aki nem írta alá a megállapodást, mert
ragaszkodtak ahhoz, hogy ebben ne legyen benne az, hogy „inkasszót alkalmazhassanak, amennyiben
nem tesznek eleget a fizetési kötelezettségüknek”.
Bízik benne, ha újból megkeresik a
polgármestereket, ezt a problémát meg tudják oldani.
Mindkét bizottság részéről elhangzott, hogy a jelenlegi 1.750 e Ft támogatást, a 2014 évi
költségvetésben 750 e Ft-tal növeljék meg, ezzel évi 2,5 millió forint támogatást javasolnak
biztosítani. Az érintett települések polgármestereit keressék meg és kérjek ezen plusz összeghez a
hozzájárulásukat.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: ez a támogatás
kapcsolatban van azzal a rendelettel, amit elfogadtak? Mert a doktornő vállalkozó, ha jól tudja.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, ez egy feladat-ellátási megállapodás, itt a feladatellátásnak
egyfajta ellenértékéről van szó. Konkrét döntést most sem hoznak, ez egyfajta elképzelés a 2,5 millió
forintra történő növelés, ami nyilván megjelenik majd a költségvetésnek a jövő évi tervezetében. A
kötött feladat-ellátási megállapodást módosítani kell majd és azt külön testületi határozattal jóvá kell
hagyni.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért azzal, hogy 2,5 millió forintra növeljék a 2014. évi
költségvetési támogatását a fogorvosi rendelőnek, kiegészítve azzal, hogy megbízza a testület a
polgármestert, hogy az érintett polgármesterekkel vegye fel a kapcsolatot és kérjenek támogatást
ehhez a megemelt támogatáshoz, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
126/2013. (X.28) Kt. határozat
a.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szándékában áll a 2014 évi
költségvetésében a fogorvosi alapellátás szakfeladat támogatását 2,5 millió forintra
megemelni.
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b.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett települések
polgármestereivel folytasson tárgyalást a megemelt támogatáshoz történő
hozzájárulással kapcsolatban.
Felelős: a)-b) pontra: Kondor Géza polgármester
Határidő: a) pontra: költségvetés elkészítésének időpontja
b) pontra:2013. december 15.
10.)Vasúti átjáró közúthoz csatlakoztatásának terveztetése
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, több alkalommal tárgyalták már azt a problémát, hogy a
Császtai strand keleti részén lévő Vizi sport telep előtti részen volt egy gyalogos vasúti átjáró, mellyel
kapcsolatban a MÁV közölte, hogy meg kívánja szüntetni, mert nem felel meg a követelményeknek.
A testület már két alkalommal kifejezte álláspontját, hogy nem támogatják ennek az átjárónak a
megszüntetését. A vasút hatósági eszközökhöz nyúlt és a közlekedési felügyelettel felkereste az
önkormányzatot februárban, ahol a közútkezelő adott 30 nap határidőt, hogy a felek megállapodjanak.
Amennyiben nem tudnak megállapodni, akkor a közútkezelő a vasútnak az álláspontja alapján, a
vasúti átjárót megszünteti, felszámolják az átjárót. A vasút vezetőinél elérték azt a megoldást, hogy
egy olyan megoldási javaslattal álltak elő, hogy nem csak azt a vasúti átjárót, hanem a mellette levőt,
amely 120 m-re található - a régi pénztár előttit - is felújítják, akadálymentesítik. Ennek a munkának
az értéke kb. 14 millió forint. Leültek, hogy megbeszéljék ki, hogyan viseli a költségeket. Sikeres volt
a tárgyalás, ugyanis a teljes átalakításnak a vasutat és az építkezést érintő részét, ezt a 14 millió
forintot a vasút vállalja. Decemberben, amennyiben a szükséges engedélyek meglesznek, ezt a munkát
elvégeznék. Feltétel annyi volt, hogy a két építménynek a közúthoz csatlakoztatásához gyalogátkelőt
kell építeni. Ezt saját költségen be kell vállalni. A terveztetésre kértek árajánlatot. Két ajánlatot kaptak,
abban maradtak, hogy ezt a két gyalogátjárót, mivel évek óta közmeghallgatáson, fórumokon jogosan
merült fel, hogy az ABC, vasútállomás előtt, autóbuszmegállónál, a Császtai strand déli sarkánál, ahol
fél Révfülöp lejár a strandra nincs gyalogátkelőhely, az autók nagy sebességgel jönnek. Oda is
terveztessenek átkelőt. Kértek erre a másik két helyre is ajánlatot. A bizottság ennek a szellemében
kapta az előterjesztést. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
maximálisan támogatja a gyalogátkelő tervezését, 4 gyalogátkelőhelyről beszélnek. A vasútállomással
szemben, a Császtai strandtól keleti irányban lévő gyalogosátjáróhoz csatlakoztatva a Császtai strand
régi bejáratával szemben és a Császtai strandtól nyugatra a fénysorompós vasúti átjáró közelében.
Ezeket mindenképpen meg kell csinálni úgy, hogy a nagyobb részt a vasút állja. Javasolják, hogy
ezekkel együtt terveztessenek még egy gyalogátkelőt a kemping felőli részre is, a Halász utca 71-es
találkozásánál vagy jobbra, vagy balra. 5 gyalogátkelőre tesznek javaslatot. Ezzel együtt még a Káli
úti járdatervet is tegyék bele ebbe a költségbe, valamint a Villa Filip tér kétirányúsítását, behajtásnak a
tervét.
Kondor Géza polgármester: a bizottsági ülésen a gyalogátkelők számának a terveztetésénél volt egy
dolog, ami nem volt egészen egyértelmű. Úgy emlékszik döntés született, hogy a négy, konkrétan a
két vasúti átjárós, az ABC előtti és a Császtai vasúti átjáró előttit mindenképpen, és ha ebben az
ármagasságban Révfülöp kemping környékére tudnak ajánlatot tenni.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a tervező adott
ajánlatot a település nyugati részére egy forgalomcsillapító terelő szigetre is 500.000 Ft+Áfa
összegben, amit most első körben nem kérnek, hanem úgy emlékszik ebbe az árba ne a
forgalomcsillapító szigetet, hanem a Káli úti járda és a kétirányúsítás legyen benne.
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Kondor Géza polgármester: elmondja, azért kapnak 14 milliós ajándékot tulajdonképpen, komoly
lobbytevékenység árán, hogy az önkormányzat ezt a csekélységet bevállalja. A két vasúti nem vita
tárgya, az ABC előtti és a Császtai előtti szintén nem, ezt a négyet mindenképpen megrendelik. Az
volt a kérdés a bizottsági ülésen, hogy a kemping előtt – ahol bonyolultabb forgalmi szituáció van –
amennyiben ugyanebben az ármagasságban annak a gyalogátkelőnek a terveztetését vállalja a tervező,
akkor mind az 5 gyalogátkelőt megrendelhetik. Ez volt az egyik csomag. A másik az volt, kérjenek
árajánlatot első körben erre a Villa Filip tér Káli út csatlakoztatásának, átalakításának a terveztetésére,
ill. kérjenek árajánlatot a Káli úti járdaszakasz következő szakaszának a terveztetésére is. Amennyiben
megkapják az árajánlatot, tudnak dönteni és az engedélyeztetési folyamatot el tudják kezdeni azért,
hogy tervszerűen tudjanak haladni. Erről kellene most döntést hozni.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: örülnek, hogy segíthettek.
Kondor Géza polgármester: köszöni, máskor is élnek a lehetőséggel. Szavazásra bocsátja, aki a
határozati javaslattal egyetért, tehát a 4 gyalogátkelő, Császtai vasúti átjáróval szemben a 2 vasút által
építendő gyalogátjáróval szemben, az ABC-vel szemben megrendelendő. Amennyiben ugyanezért az
árért tudják biztosítani Révfülöp keleti részén a gyalogátkelő a kemping magasságában, akkor az
ötödiket is megrendelik, és árajánlatot kérnek be a Villa Filip tér – Káli utca torkolat és a Káli úti járda
következő szakaszának a terveztetésére, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
127/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a településen a
forgalombiztonságot növelő beavatkozásokkal.
I.
Az előterjesztésben leírt árajánlatból az alábbi tervezési munkák elvégzésével ért
egyet:
a.) Badacsonyi úton a Császtai strandtól keleti irányban a meglévő vasúti gyalogos
átjáróhoz csatlakoztatva a 916-81 számú vasúti szelvényben lévő új gyalogos
átkelőhely létesítése,
b.) Badacsonyi úton a Császtai strand régi bejáratával szemben a vasúti gyalogos
átjáróhoz csatlakoztatva a 918-51 számú vasúti szelvényben gyalogos átkelőhely
áthelyezés,
c.) Településközpontban (vasútállomással szemben) új gyalogos átkelőhely létesítése,
d.) Császtai strandtól nyugatra fénysorompós vasúti átjáró közelében új gyalogos
átkelőhely létesítése.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezési szerződést a KREATÍV
Kft-vel kösse meg.

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a település keleti részén a
kempingnél lévő közlekedési csomópontnál gyalogátkelőhely tervezésre árajánlat
kérésre, valamint amennyiben az I. pontban meghatározott tervezési munkánál nem
nagyobb összegű az árajánlat, akkor annak megrendelésére.
III.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert árajánlat kérésére:
a.) Villa Filip tér – Káli út csatlakoztatásának, átalakításának terveztetésére és a
b.) Káli úti járdaszakasz következő szakaszának terveztetésére.
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Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. november 30.
11.)Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, az a társulás, amellyel a szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos
feladatokat ellátják egy pályázatot kíván benyújtani az eszközöknek a fejlesztésére egyrészt, másrészt
a költséghatékonyság javítására szeretnének pénzeszközt nyerni, ami elsősorban logisztikai
fejlesztéseket takar. Az általuk megküldött anyag szerint az önerőt, ami ehhez a pályázathoz
szükséges, az üzemeltető biztosítja. Azért szükséges valamennyi tagtelepülés határozata, hogy részt
tudjanak venni ezen a pályázaton.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, ez az
önkormányzatnak pénzbe nem kerül, érezni fogják ennek a pályázatnak, - amit remélhetőleg
megnyernek - a komfortját. A bizottság 4 igen szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a pályázat megvalósítását támogatja
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
128/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Északbalatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a
következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. Az
önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa
ill. kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és
az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MTben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. november 15.
12.)Káli úti járdaépítéshez árajánlatok bekérése. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a Káli úti járda abban a stádiumban van, hogy a hatóságok
előtt , már szabványmódosításokon is túl esett a benyújtott engedélyeztetési terv, tehát bármelyik
pillanatban az engedélyeket megkaphatják. Szándékukban áll, hogy ezt a járdát még az idén
megépítik. Meg van rá a pénz, meg van az elhatározás, meg van rá a terv. A szabványmódosításra,
objektív tényezők miatt - a kerítés és az út között a távolság nem volt megfelelő - lezajlott,
hozzájárultak a szabványmódosításhoz. Tudni kell, hogy közúton munkát elkezdeni november 15-ig
lehet. A járda első szakasza az iskolától a buszmegálló fölötti árokig az iskola kerítése mellett- árkot,
közutat nem érintve - épül. Ez a szakaszt el tudják kezdeni építeni. Amennyiben november 15 előtt
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nem tudják elkezdeni az árkot érintő szakaszt – buszmegálló és IKSZT közötti részt – a közút ennek a
munkának az elvégzésre március előtt nem ad engedélyt. Ezt akkor csak a tavasszal tudják megoldani.
Kétfelé szednék ezt a csomag. Azt a munkát, amit helyi vállalkozókkal is el tudnak végeztetni, arra
lehetőleg helyi vállalkozóknak adják meg a lehetőséget. A bizottság azt vitatta meg, hogy az alsó
szakaszt, ami nem mélyépítési munka, árkot nem érinti, nem kell alatta csatornázni, három helyi
vállalkozóknak küldjék ki ajánlatkérésre. Lehetőség szerint az alsó szakaszt velük építsék meg. A
felső szakaszt, ami a mélyépítési munka, mélyépítő cégekkel kell elvégeztetni. A tervezőnek annyi
javaslata volt, hogy az engedélyeztetési folyamatba még merülhet fel esetleg olyan tényező, hogy
valami bejárat folytán átvariáltatnak valamit. A mélyépítési cégeknek az engedélyeztetési eljárás
lezárása után küldik ki az ajánlatot. A testületnek most arról kellene dönteni, hogy az alsó szakaszról,
tehát az iskola és a buszmegálló közötti részére három helyi vállalkozótól kérjenek be árajánlatot.
Amint az engedély megérkezik és érvényes árajánlattal rendelkeznek a munkát akár azonnal el lehetne
kezdeni. Most realitása az alsó szakasznak van. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: amennyiben
megfelelő árajánlatok érkeznek be, a munkát el kell kezdeni.
Kondor Géza polgármester: elmondja, a munkát el kell kezdeni, csütörtökön jönnek a szakemberek.
Erre az időpontra a helyi vállalkozók, akiktől árajánlatot kérnének be, vegyenek részt ezen, hogy a
tervező egyértelmű instrukciókat tudjon adni részükre. Az árazatlan kiírást megkapták már. Úgy
gondolja, célszerű lenne erre a bejárásra meghívni őket, ahol a kérdéseket tudnak feltenni a
tervezőnek.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, engedély ehhez a szakaszhoz is szükséges.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy három helyi vállalkozótól
kérjenek be árajánlatot és a csütörtöki mérnöki bejárásra lehetőség szerint hívják meg őket,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
129/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Révfülöp Káli úti járda iskola és buszmegálló közötti rész
kivitelezésére kérjen árajánlatot három helyi vállalkozótól és ezen vállalkozók lehetőség
szerint kerüljenek meghívásra a csütörtökön tartandó helyszíni bejárásra.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. október 31.
13.)Strandi munkák elvégzésére árajánlatok bekérése. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a tavalyi évben nagyon jól bevált az a gyakorlat és célszerű
lenne azt követni, hogy amennyiben tudnak rá forrást biztosítani az idén kérjenek be árajánlatokat arra,
hogy bizonyos munkákat a strandokon elvégezzenek. A bizottsági ülésen felmerült, hogy a Császtai
strandon nincs akadálymentes vizesblokk, öltöző, a pénztár melletti épület akadálymentesítését ki
kellene alakítani és erre árajánlatot kellene kérni. A Szigeti strandon jól sikerült a térkövezés és
parkosítás, de a volt homok túloldalán lévő zuhanyzóegységhez egyik oldalt megy ki térköves járda, a
másik oldalon a női zuhanyzótól, öltözőtől viszont a földön kell visszamenni a főközlekedési
útvonalra. Mindenképpen indokolt lenne a körbe térkövezése ennek a zuhanyzóblokknak. Ehhez is
kérjenek be árajánlatot. Az akadálymentesítés olyan szinten elengedhetetlen, hogy ha már részt
vesznek a pályázaton, amelyen mindkét strandra egy akadálymentes rokkant lift várható ( vízbejutást
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könnyítő eszköz), akkor elég groteszk helyzet lenne, hogy van olyan strand, ahol mozgássérültek
részére vizesblokk nincsen. Ez nem annyira látványos, mint egy térkövezés, viszont a mai világban
elengedhetetlen, hogy legyen mozgáskorlátozott vizesblokk. Az egyik ajánlat erre vonatkozna, a másik
a Szigeti strandon megbeszélt és felvázolt térkövezésre. Ehhez kéri a testület felhatalmazását. Kéri a
bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen
szavazattal támogatja az akadálymentes WC és vizesblokk kialakítását, továbbá a női öltözőig a
térkövezés kiépítését.
Kérdés, vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: elmondja, van még
egy strandjuk a kempingben lévő, oda is igény lenne egy ilyen vízbejutást segítő eszközre. Ennek
kialakítására az igényét a kemping vezetője és az egyik külső bizottsági tag is jelezte szóban. De ez a
pályázat nem alkalmas erre.
Kondor Géza polgármester: elmondja, a Vulkánok Völgye Egyesület 7 településre 8 eszközt nyert.
Erre önkormányzatok pályázhattak csak. Erről a kemping vezetőjét tájékoztatta. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy ezt a 2 x 5 millió forintos eszközt meg kell hitelezni. 100 %-os a támogatottság, de
ezt a pénzt le kell tenni. Addig, míg ez nem valósul meg, a 10 millió forintot bele kell kalkulálni a
költségvetésbe. A kemping strandja nem önkormányzati üzemeltetésű jelenleg. A kempingnek minden
segítséget megadnak.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy kérjenek árajánlatokat az előbb felvázolt fejlesztések
megvalósítására, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
130/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
az alábbi strandi munkák elvégzéséhez árajánlatok bekérésére:
a.) Császtai strandon akadálymentesített vizesblokk, öltöző kiépítése a pénztár melletti
épületben.
b.) Szigeti strandon a női öltöző- zuhanyzótól térkövezés kiépítése.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. november 20.
14.)„Építő Közösségek – A révfülöpi IKSZT nyújtotta közösségi kulturális szolgáltatások,
programok körének bővítése” tárgyú pályázaton való részvétel (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Van egy IKSZT-vel
kapcsolatos pályázat, amelyet már elszámoltak, de ennek a pályázatnak vannak bizonyos kitételei,
előírásai. A tavalyi évben benyújtottak egy pályázatot építő közösségek, szolgáltatások, programok
körében, bővítése tárgyában. A pályázat megvalósítása során még mielőtt megkötötték volna a
projektmenedzserrel a szerződést, jelezték a kollégák, majd az IKSZT pályázatot felügyelő
projektmenedzsertől jött egy jelzés, egy véleményezést kértek tőle tulajdonképpen, hogy nem látja-e a
két dolognak az ütközését. Ő jelezte, hogy a két dolog esetleg gondot okozhat. Idéz a levélből. Ezek
alapján csak különböző programokat lehet elszámolni az IKSZT és a TÁMOP-os pályázatokon átfedés
nem lehetséges. A második pályázatot, ami a vita tárgyát képezte állásfoglalást kértek mindkét fél
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részéről. A két fél másképp ítélte meg. Tekintettel arra, hogy az IKSZT-s pályázat, egy 50 milliós
pályázat, sokkal nagyobb volt a veszteni való, ez a pályázat a töredékét sem teszi ki. Úgy gondolták,
ezt bizottsági szinten meg kell vitatni. Amennyiben a bizottság azt a döntést hozta volna, hogy
menjenek tovább azon az úton, amit elkezdtek és vállalják be a kockázatot, ami akár több 10 milliós
költséggel járhatott volna, akkor most a testületnek nem kellene állást foglalni. Miután a bizottság úgy
látta, hogy ebben van némi hiba lehetőség, ezért a testületnek állást kell foglalni ebben az ügyben.
Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, mivel összeférhetetlen
az IKSZT pályázat ezzel a pályázattal, ráadásul nagy az anyagi kockázat is, nem rendelkeznek azokkal
a feltételekkel, hogy mind a kettőnek meg tudjanak felelni, ezért a bizottság 3 igen szavazattal
javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne vegyenek részt ezen a pályázaton.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott le.
Kondor Géza polgármester: el tudja fogadni a bizottság álláspontját. Ismerteti a határozati javaslatot.
Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat, nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
131/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Építő
közösségek – A révfülöpi IKSZT nyújtotta közösségi kulturális szolgáltatások,
programok körének bővítése” című pályázata megvalósításától visszalép.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a közreműködő
szervezetet tájékoztassa.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. november 10.
15.)Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület támogatás iránti kérelem (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: a sportegyesület elnöke kérelmet nyújtott be, melyben jelezte, hogy az
egyesület pályázaton vett részt, melynek során a révfülöpi sportpálya világítására többszázezer
forintos pályázatot nyert. Ehhez önerőt kellett biztosítani 250.000 Ft összegben. Amikor a
támogatásukról tárgyalt az önkormányzat, akkor még nem volt arról szó, hogy ilyen materiális
beruházás is realizálódni fog a területükön. Ezért 400.000 Ft támogatást kérnek azért, hogy ezt a
pályázatot végig tudják vinni. Felkéri Szegi urat, hogy a pályázatról mondjon néhány szót.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: amikor ezt a
pályázatot beadták még nem volt tudott előttük, hogy ezt meg is nyerik. Ez tavaly ősszel volt, nem
tudták mennyi önrész kell, mert nem tudták mekkora összeget fognak nyerni. A sportegyesület
pályázatot nyert az MLSZ-en keresztül, amit pályavilágításra, sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzésre és a kispad felújítására nyertek. A pályavilágítás készen van. Befejezés előtt van ez a
pályázat, ehhez az szükséges, hogy még 400.000 Ft önerőt biztosítsanak, amely összeg most nincs
meg a sportegyesület számláján. Ehhez kéri a támogatást. Ez a beruházás örök, a pályavilágítás ott
lesz, ezzel komfortosabb lesz a pálya.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
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Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke a bizottság 4 igen
szavazattal támogatta a sportegyesület kérését.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal
támogatta a sportegyesület kérését.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, tekintettel arra, hogy a kérelem kapcsán felmerült, hogy
gyakorlatilag olyan eszközök kerültek beépítésre, oly módon került fejlesztésre az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlan, ami tartós. Itt szükséges majd valamiféle a működtetéssel, használattal
kapcsolatos megállapodás megkötése.
Kondor Géza polgármester: az ülésen elhangzott, hogy ennek a pályázatnak az anyagának a
megismerését jegyző asszonynak és a testületnek lehetővé teszi a sportegyesület. Az ezzel járó
kötelezettségeket, egyéb dolgokat tisztázzák. A sportpálya megvilágításának hasznosságát már a nyári
koncerten tudták volna élvezni. Ismerteti a határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
132/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll a
Révfülöp Nagyközség Sportegyesület által pályázati önerő biztosításához kért támogatást
biztosítani.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges előkészítő intézkedések
megtételére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 213. november 30.
16.)Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése
előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

(szóbeli

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen
szavazattal 100.000 Ft támogatás biztosítását javasolja.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal
100.000 Ft támogatás biztosítását javasolja a kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére.
Kondor Géza polgármester: kétfelé kell venni a napirendet, az egyik az együttműködési
megállapodás megkötése, ami most aktuális. Mint támogatási kérelmet egy ilyen levelet is kell kapnia
az önkormányzatnak a tűzoltó egyesülettől. Ezt meg fogják küldeni és akkor a bizottság által javasolt
összeget lehetőségük lesz megerősíteni. Ezt a bizottságoknak már nem kell még egyszer tárgyalni.
Ismerteti a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
133/2013. (X.28.) Kt. határozat
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szándékában áll a
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködési megállapodást kötni,
melynek keretében az egyesület biztosítaná a tűzesetek elhárításában való
közreműködést, révfülöpi lakosok számára az egyesület munkájában való részvételt,
rendkívüli időjárási helyzetben az iskolás gyerekek hazajutásának segítését, az
önkormányzati rendezvényeken bemutatók tartását.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges előkészítő intézkedések
megtételére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. november 30.
17.)A háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás módosítása . (Szóbeli
előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: több hónapja zajló problémát sikerült megoldani október 1 napjával. A
kistérség átszervezésével a vérszállítás megszűnt Révfülöpről. Az érintettek főleg időskorúak, nehéz
helyzetben élők jelezték, hogy őket ez nagyon hátrányosan érinti. Az új testület megalakulása után
tettek lépéseket jelezték, hogy a szállítási részét az önkormányzat vállalni tudja a rendelkezésre álló
gépkocsival. Problémaként merült fel, hogy ezt a tevékenységet az OEP nem finanszírozza. Doktor úr
jelezte, hogy a vérvétel finanszírozásába egy jelképes összeggel be kellene szállni. Szeptember
hónapban megszületett az egyezség, október 1-től heti rendszerességgel, menetrend szerint zajlik a
vérvétel és annak elszállítása. Ismerteti a határozati javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
134/2013. (X.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a háziorvosi
feladatok ellátására kötött megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) módosítását az
alábbiak szerint:
A megállapodás 2., a vállalkozó orvos kötelezettségeit meghatározó pontjába kerüljön be
Révfülöp nagyközség vonatkozásában a Tapolcán történő laborvizsgálatokhoz szükséges
vérvételi feladatok ellátása.
A megállapodás 3.9 pontja egészüljön ki azzal, hogy Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata a megállapodást kötő három önkormányzat által fizetett összegen túl
2013. október 1-jétől kezdődően önállóan további 39.000 Ft/hó összeggel járul hozzá a
feladatok ellátásához.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú
megállapodás módosítás elkészíttetésére, a feladatellátásban részes Ábrahámhegy
Község Önkormányzata és Balatonrendes Község Önkormányzata részére jóváhagyás
céljából történő megküldésre, valamint felhatalmazza a polgármestert a módosítás
aláírására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. november 30.
Kondor Géza polgármester: köszöni a konstruktív hozzáállást. Köszöni doktor úrnak is, hogy
konstruktívan, pozitívan állt hozzá a dologhoz. Remélhetőleg ez a lakosság komfort érzetét a
továbbiakban is javítani fogja. Köszöni mindenkinek a részvételt.
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Bejelentések:
Szabó Sándor Pál képviselő: elmondja, két lakossági észrevétellel kapcsolatban keresték meg. Az
első a Zsitnyányi elnök úr által is már előzőleg említett szemétszállítással kapcsolatos történet. Az
idén nyáron is bebizonyosodott, hogy katasztrofális helyzet van, főleg a szelektív hulladékgyűjtők
környékén, illetve ez a ki fizet, és ki nem fizet különböző szemétszállítási díjakat. A jövő szezont nem
szabad úgy megkezdeni, hogy ez nincs tisztába téve. Ma is szembesült azzal, hogy a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteknél olyan irdatlan mennyiségű szemét, és nem oda illő szemét van, amelyeket
a jövőben úgy kell kezelni, ahogy az elő van írva. A másik az az égetés. Mivel szezonális jellegű a
történet, boldog-boldogtalan éget a nap minden napján és minden órájában. Szeretné felhívni a
figyelmet a hatályos környezet védelméről szóló rendeletre, amely pontosan megfogalmazza, hogy
mit, hogyan és mikor lehet égetni. Szeretné, ha a lakosság ezt figyelembe venné és betartaná. Szeretné,
ha a képújságban és a soron következő Révfülöpi Képekben megjelenne ennek a rendeletnek az a
rövidített kivonata, amely közli, hogy mikor és hogyan lehet égetni.
Kondor Géza polgármester: elmondja, ezzel kapcsolatban nagyon sok panasz érkezik az
önkormányzathoz naponta. Valóban a hétvégi égetések lehetetlenné teszik az életet. Úgy gondolja a
bizottságnak meg kell vizsgálni azt a részt, hogy a helyi lombhulladéknak, zöldhulladéknak a
komposztálóban történő központi befogadására hol van lehetőség. Elmondja, hogy az
önkormányzatnál három éve gyufát nem gyújtottak meg, és eltűnnek a zöldhulladékok. Amennyiben
ezt a rendszert ki tudják dolgozni, megfelelő átvétel mellett a komposztálóban ezeket az anyagokat be
tudják fogadni – nyilván a szállítást nem bevállalva – próbálnak ezen segíteni. Mindenkitől
önmérsékletet kér és a komposztálást, mint alternatívát kéri, hogy vegyék figyelembe. Amikor vizes
valami kéri, ne égessenek, meg kell várni, amíg megszárad, vizesen úgy sem fog elégni.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: Szabó képviselő úr által felvetettekhez elmondja, be kell
menni a Révfülöpi külterületi erdőkbe hogyan néznek ki. Itt nem csak a zöld hulladékról van szó,
hanem PVC-t, autógumit égetnek. Rendkívül káros az egészségre.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja az
egyesület idén is pályázott erre az MLSZ-el kapcsolatos pályázatra. Ennek a mostani állapota úgy áll,
hogy felfüggesztés alatt van, mert az öltöző épület felújítására is próbálnak pályázni, de ott még fel
kell tüntetni a helyszínrajzon az épületet. A jövő évvel kapcsolatban is van terv. Az öltöző felújításon
kívül sporteszközökre és kapu mögötti labdafogó hálóra is benyújtottak pályázatot. Ez akkor fog
elindulni, ha megvalósul az, hogy felkerül a térképre az öltöző épülete, ami már egyébként 30-40 éve
ott van.
Kondor Géza polgármester: köszöni az észrevételt. Dicséretes az egyesületnek ezeken a
pályázatokon való részvétele. Ha az elején tudtak volna egyeztetni, ezek a hibák nem csúsznak be,
ezekből tanulni kell. A testület támogatja a sportegyesületet, ezért cserébe az önkormányzat is elvárja
a rendszeres tájékoztatást, az időbeli konzultációkat.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, a korábbi évek gyakorlata az volt, hogy
Révfülöp Önkormányzata a képviselő-testületi ülések következő évi programjához kérte a civil
szervezetek javaslatát. Ez az idén nem érkezett meg. Kérdése, hogy továbbra is igényt tart a civil
szervezetek véleményére ilyen vonatkozásban az önkormányzat, vagy pedig akkor ennek a
gyakorlatnak vége? A testületi ülések napirendi pontjai, részben olyan napirendi pontok, amelyet
jogszabályok írnak elő. De lehetnek olyan lakossági, üdülőtulajdonosi problémák, amit feltétlenül
célszerű, hogy a testület tárgyalja meg, ill. a testületnek van olyan kompetenciája, hogy ennek a
lehetőségeit megteremtse, hogy ez napirendre kerüljön. Ezért kérdezi, hogy továbbra is igényeli-e az
önkormányzat, hogy tegyenek javaslatot a következő évi programhoz, vagy ennek vége?
Kondor Géza polgármester: természetesen nincsen vége. A Fürdőegyesülettel szorosabb
együttműködése nem sok egyesülettel van az önkormányzatnak. Úgy tudja a múlt hét végi
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programegyeztetésre is kapott meghívót az egyesület. A programtervezet beadási módjának utána néz.
Bármilyen kérdése, észrevétele van elnök úrnak, kéri, jelezze az önkormányzat felé. Számítanak a
Fürdőegyesület együttműködésére.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, nem felejtődött el, a jövő évi munkatervnek a tárgyalása előtt
megfelelő határidővel ugyanúgy ki fog menni a felkérés a javaslattételre.
Kondor Géza polgármester: megköszöni az aktív részvételt, minden napirendet alaposan
megtárgyaltak, a lakosság érdekeit szolgáló döntések születtek az ülésen. Köszöni a részvételt, a tévé
előtt ülőknek a türelmet, a képviselő-testület ülését 18.00 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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