
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én 16.00 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontág Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Török Péter alpolgármester
Szegi János képviselő
Simon László képviselő
Eitner József képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos, Papp Zoltán Tamás
Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja.

Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke, Miklós Tamás Honismereti
Egyesület Elnöke, Rádóczy Kálmánné KÉSZ képviselője.
Távolmaradását írásban bejelentette: Vókó László Gázló Egyesület Elnöke

Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, a jelenlévő civil
szervezetek  képviselőit,  és  a  televíziót  nézőket.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testületi  ülés
határozatképes, mivel a 7 fő képviselő-testületi tagból 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Az
ülést megnyitja.
A  napirendekkel  kapcsolatban  elmondja,  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokhoz  képest  a
sorrenden szeretne néhány változtatást javasolni,  tekintettel arra, hogy néhány építési szakterülettel
foglalkozó napirend van,  szeretné,  ha  Papp Zoltán Tamás  úr  a  Gazdasági,  Településfejlesztési  és
Turisztikai  Bizottság  tagja  jelen  lenne  ezen  napirendeknél.  A  felmerült  kérdéseknél  szakszerűbb,
tárgyilagosabb  választ  tudna  adni  és  vita  esetén  segítene  a  helyes  döntést  meghozni.  Ismerteti  a
napirendi pontokat.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d

1. Révfülöp Kilátó felújítására érkezett árajánlatok elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

2. Általános Iskola tornaterem tervezésére árajánlatok elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3. Káli út 71-es út gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése kivitelezésére árajánlatok 
elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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4. Parkolóhely megváltás iránti kérelem elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

5. Tájékoztató  a  tanácskozási  joggal  rendelkező  civil  szervezetek  településen  végzett
munkájáról.
Előterjesztő: civil szervezetek képviselői

6. A hulladékgazdálkodás helyzete és szabályozása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

7. A „Révfülöp Díszpolgára” cím, valamint a „Villa Filip  Érdemrend” adományozásáról
szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

8. Üzlethelyiségek hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

9. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

10.)A strandfürdők használatának rendjéről szóló rendelet módosításának    
előkészítése.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

11.)Kilátó és kiállító helyek (Galéria, Honismereti Gyűjtemény, Pincemúzeum) 2014. évi
       nyitva tartásának idejének és a belépő díjának meghatározása.

              Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

       12.) Általános Iskola web lap készítésének és működtetésének támogatása.(szóbeli    
              előterjesztés)

  Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

       13.) Általános Iskola részére számítógép vásárlása, ingyenes használatba adása. (szóbeli 
              előterjesztés)
              Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

     14.)  Népi Örökségeink Hagyományőrző Egyesület székhely használati kérelme. (szóbeli 
             előterjesztés)
             Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Kondor  Géza  polgármester:  Tisztelt  Képviselő-testület!  Tisztelt  Tévénézők!  Mielőtt  a  lejárt
határidejű  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést  megtárgyalnák,  egy  szomorú  kötelességének
kell,  hogy  eleget  tegyen.  Az  elmúlt  ülés  óta  két  sajnálatos  haláleset  is  történt.  Községünk  első
díszpolgára Dr. Németh György professzor, egyetemi tanár, osztályvezető főorvos kiemelkedő orvosi
tevékenységéért, a révfülöpi polgárok gyógyítása terén tett önzetlen munkájáért Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata 86/2002. (VII.31.) számú határozatával Révfülöp Díszpolgárává választotta. A község
első díszpolgára, sok daganatos beteg segítője, Révfülöp rajongója, a nagy tudós, a jó barát követte
nemrég elhunyt kedvesét, békésen elszenderült. Dr. Németh György búcsúztatására 2014. április 16-án
16.30 órakor kerül sor a Farkasréti Mindenszentek Plébániatemplomban. Erre a szomorú eseményre
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Révfülöp  Önkormányzata  külön  autóbuszt  indít,  melyre  jelentkezni  a  Tourinform  Irodában  van
lehetőség. 
A másik szomorú esemény Versánszki Lászlóné Katalin, aki évtizedek óta szolgálta a polgármesteri
hivatalt, önkormányzatot, türelemmel viselt betegség után 2014. március 21-én elhunyt, temetése múlt
héten csütörtökön volt. A részvétét ezúton is kifejezi a képviselő-testület nevében a hozzátartozóknak,
rokonoknak.  Kéri  a  képviselő-testület  tagjait  és  a  jelenlévőket,  hogy egy perces  néma  felállással
adózzanak a két elhunyt emlékének.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt  határidejű képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról,  a  két  ülés között  történt
eseményekről,  valamint  a  polgármester  és  a  bizottság elnökének a  két  ülés  közötti  időben történt
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Kondor Géza polgármester: elmondja, írásban mindenki megkapta a jelentést. Elmondja továbbá,
hogy a mai  napon érkezett  meg az akadálymentes  vízi bejárókra a határozat.  A település mindkét
strandjára megnyerték ezt a mozgáskorlátozottak vízbejuttatását segítő eszközt.  

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság átruházott hatáskörben
a március  27-én tartott  zárt  ülésén az  alábbi  határozatokat  hozta.  Egyszeri  önkormányzati  segélyt
állapított  meg  egy fő részére  15.000 Ft  összegben,  egy fő részére  pedig 20.000 Ft  összegben.  A
bizottság 5 fő felsőoktatási intézményben tanuló helyi fiatal részére biztosított a 2013/2014-es tanév
második félévére havi 15.000 Ft/ fő ösztöndíjat tanulmányaik folytatására.

Kérdés, észrevétel nem volt. 
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  lejárt  határidejű  határozatokról
szóló jelentést a kiegészítésekkel együtt,  kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

42/2014. (III.31.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

1.)Révfülöp Kilátó felújítására érkezett árajánlatok elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a kilátó olyan állapotba került,  hogy sürgős felújítást kell
eszközölni a faszerkezetének felújításával kapcsolatban. Az eredeti terv az volt, hogy a mai napra egy
szakvélemény alapján kérnek árajánlatokat. Sajnos a szakvélemény nem készült el. Ez a szakvélemény
a  következő  napokban  fog  elkészülni,  melyet  egy  soproni  faipari  cég  készít  el.  Előzetesen
összefoglalták azt, hogy jelenleg milyen állapotban van a kilátó. A kilátó felső, fából készült része
mutat károsodást az időjárási hatások következtében. A vízelvezetés megoldatlansága miatt az esővíz
bejutott a faszerkezet belsejébe, kapcsolatokhoz kiképzett furatokhoz mindent átjárt a víz, a korhadás
következtében a nagy fa részek kihullottak,  üregek  keletkeztek, az illesztési részeken beszivárgó víz
a belső felületeket is elszínezte. A kijavítást nem szabad halogatni, a rongálás felgyorsulhat, és a kilátó
tönkremegy.  Ez  alapján  az  előzetes  állapotfelmérés  alapján  készül  az  a  szakvélemény,  amely
megállapítja, hogy azonnali beavatkozás szükséges,  le kell-e zárni bizonyos részeket, vagy el tudják
végezni megfelelő ajánlat esetén ezt a munkát. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
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Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  megtárgyalta  a
napirendet és 2 igen szavazattal az volt  a végső döntés, hogy várják meg ezt a szakvéleményt,  és
annak tudatában tudnak érdemben dönteni. Amíg az nem érkezik meg, addig a bizottság nem tud állást
foglalni.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság
megtárgyalta  a  napirendet,  ami  elég  súlyosnak  látszik,  de  még  a  szakhatósági  vélemény  nincs  a
kezükben, ezért döntést még nem tudtak hozni. Van egy szakember a bizottságban, aki véleményezni
is tudja ezt az állapotot, amit meg kell valahogyan oldani. Remélhetőleg a szakhatósági vélemény nem
azt fogja megállapítani, hogy be kell zárni a kilátót. A bizottság 3 igen szavazattal javasolja, hogy
várják meg a szakvéleményt, és utána döntsenek. 

Kondor  Géza  polgármester:  annyit  pontosítana,  hogy  nem  szakhatóságiról  van  szó,  hanem
szakvéleményről.
Papp  Zoltán  Tamás  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  tagja:  Tisztelt
Képviselő-testület!   Elmondja,  meggyőződése,  hogy  jól  jár  el  a  képviselő-testület  akkor,  amikor
szakvéleményt kér, ez kötelező és elvárható is, hiszen a tulajdonával megfelelően kell sáfárkodni. Ez
az egyik oldal, a másik oldal a közvetlen balesetveszély elhárítása ez egy nagyon fontos feladat. Ez a
szakvélemény rögtön tisztázhatja,  hogy milyen  módon  lehet  az  élet-,  és  balesetveszélyt  elkerülni,
megelőzni, milyen módon lehet a tartóssági értéket, akár ideiglenesen vagy véglegesen olyan állapotba
hozni,  ami  hosszú  távon  biztonságos  üzemeltetést  jelent.  Szakhatóság  elé  kerülhet  ez  az  ügy,  és
hatóság  elé  kerülhet  ez  az  ügy,  hogyha  ez  a  szakértői  vélemény  és  az  orvoslásnak  a  lehetősége
túlmutat  rajtuk.  Úgy  látja  az  előzetes  ajánlatból,  hogy  szerencsésebb  esetről  van  szó.  Esztétikai
értelemben is egy lehetséges,  jó megoldást  tudnak hozni  a kollégák.  Másrészt  pedig településképi
szempontból nem lesz hátrányos, ami nagyon fontos. Megítélése szerint építéshatósági engedély nem
szükséges, de a végső szót, akkor kell kimondani, amikor a szakértői véleményt - egy konzultációs
megbeszélésen - a teendőket számba tudják venni, és akkor érdemes ezeket a szakcégeket megkérni,
min. hármat, hogy a megfelelő ajánlatot tegyék meg. Ez egyben egy szakmai kontroll is, mert ezeket a
feladatokat speciális szakcégek tudják elvégezni. Ebben az esetben az kell, hogy a műhelymunkában a
településgazdálkodási bizottság,  és utána a testület döntsön. Döntően ez a pár fórum van, amit végig
kell  járni.  Lehet,  hogy  azt  javasolja  polgármester  úrnak,  soron  kívül,  amint  megérkezik  a
szakvélemény, akkor ez a konzultáció az önkormányzaton belül történjen meg. 
Kondor Géza polgármester: köszöni a szakmai kiegészítést, továbbra is igénybe kívánják venni a
szakmai segítséget. Megkérdezi, kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottsági ülésen
felmerült,  hogy mikor  is  épült  és hogyan mehetett  tönkre ennyire  ez a kilátó 14 év alatt.  Amióta
felépült a kilátó mennyi  energiát fordítottak arra, hogy a hivatal hányszor járta körbe, megnézte-e,
költött-e rá? 14 év alatt ennyire nem lehet, hogy tönkre menjen egy faszerkezet. 2-3 évente meg kellett
volna nézni, festeni kellett volna, költeni kellett volna rá. Valószínűsíti, hogy ez nem történt meg ez a
karbantartás és emiatt ment tönkre. Visszamenőleg a felelősöket keresni nem annyira érdemes. Amúgy
a kivitelező és a tervező sem létezik már. Azt hiszi, valamennyi felelőssége van az önkormányzatnak,
ezt a létesítményt karban kellett volna tartani. 
Kondor Géza polgármester: a tervező már meghalt, a cégnek, aki ezt készítette a felszámolása már
évekkel  ezelőtt  megtörtént.  Úgy gondolja,  előre  kell  menni  és  tanulni  belőle,  arra  figyelni,  amit
felújítanak  meg  kell  becsülni  és  figyelni  arra  rendszeres  szakvélemény  kérésével  is,  hogy
folyamatosan ápolni tudják és a következőkben ne 14-15 évet tartson ki. Tanulni kell a múltnak az
esetleges hibáiból. Figyelni kell arra, hogy többet ilyenre ne kelljen költeni.
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Papp Zoltán Tamás Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: elmondja, amit
elnök úr mondott  rendkívül fontos dolog. Elvben felszólítás nélkül is a szakértői véleménynek ezt
tartalmaznia kell, hogy mik voltak azok az okok. Elvárható lett volna, hogy valamit közbelépjenek, ezt
a  szakértőnek fel  kell  sorakoztatni  nem pont  a  felelősség  kérdése  miatt,  azért  hogy a  következő
időszakra  ez  tanulságul  szolgáljon.  Például  azt  a  felújítási  ciklust  is  meg  kell  határozni  és  az
ellenőrzésit is feltétlenül, ami aztán biztosítja a továbbiakban ennek a tartósságát. Az ellenőrzésnek és
a folyamatos karbantartásnak a ciklusaira térjen ki a szakértői vélemény. 
Török Péter alpolgármester:  csatlakozik az  elnök úr  által  elmondottakhoz  annyiban,  hogy ki  is
egészítené egy javaslattal,  aminek a formája arra utalna, hogy nemcsak a kilátó, hanem más ilyen
egyéb jellegű létesítménye is van az önkormányzatnak, ha csak a Szigeti strandi épületet nézik vagy a
rózsakerti nem rég történt beruházást. Vannak olyan kültéri faszerkezetű építmények, amelyeknek a
karbantartása  évenként  esedékes  lenne.  A  testületnek  az  a  dolga,  mivel  ez  nagyságrendileg  sem
jelentéktelen összeget képvisel, akár pályázatok elnyerése okán, akár a befizetett adóforintokat nézve,
ezt  valamilyen  módon  visszacsatolásként  legalább  évente  egyszer  a  képviselő-testület  tudja
kontrolálni,  hogy ugye  operatívan nem az ő feladata,  de  a  döntéshozás terén,  úgymint  meghozott
döntés,  vagy  úgymint  most  egy  ilyen  sajnálatos  esetben  a  testületnek  kell  döntést   hozni  és
iránymutatást  adni.  Azt  javasolja,  az  éves  munkatervben  az  ilyen  jellegű  kültéri  szerkezetnek  a
beszámolója történjen meg, a költségvetésben pedig látható ráfordítási oldala legyen. Volt az orvosi
rendelő teraszával is egy hasonló eset, tehát nem precedens értékű a mostani dolog, vannak ennek már
tapasztalati részei a testület oldaláról. Ez valamilyen módon fix legyen, mert ez a közösség vagyonát
érinti.  A testületnek ez a felelőssége és feladata is,  hogy ezeket szemmel  tartsa és tudjon dönteni,
amikor kell. 
Kondor Géza polgármester: egyetért az elhangzottakkal, javasolja a munkaterv összeállításánál erre
majd gondoljanak.
Papp Zoltán Tamás Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja:  ezt általában
úgy szokták elvégezni,  hogy az önkormányzati  ingatlankataszterhez rendelve egy helyzetfelmérést
készítenek  és  utána  már  érdemes  olyan  döntést  is  hozni  szakemberek  bevonásával,  hogy milyen
felújítási, karbantartási és ellenőrzési ciklusok legyenek. Ez legyen a vezérfonal.
Miklós Tamás Révfülöpi Honismereti Egyesület Elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Elmondja, az
egyik leglátnivalóbb építmény a kilátó, önkormányzati jelképekben is megjelenik, 10-15.000 látogató
fordul meg benne, idegenforgalmi célközpont. 2007 óta nagyon odafigyeltek, a régi képviselők tudják
és az itt élő alkalmazottak is, hogy 2-3 évente festették az állagmegóvás szempontjai miatt, illetve ha
visszaemlékeznek, teljes járószint cserét hajtottak végre. Talán emlékeznek a tévé előtt ülők is, hogy
éppen ezért estek el pályázati lehetőségtől, mert megkezdték a balesetveszély elhárítását néhány évvel
ezelőtt.  Erre nagyon odafigyeltek. A fa az időjárásnak kitett,  vigyázni kell rá. Kérdése, igazából a
felújításra érkeznek árajánlatok és szakértői vélemények, az elmúlt években nagyon sokszor felmerült,
hogy nagyon nőnek a fák és egyre kevésbé lehet kilátni a kilátóból. Negyedévente feljár és fotózik,
nagyon magasak a fák és egyre nehezebben lehet kilátni.  Felmerült, hogy 360 fokos legyen. Kérdése,
vizsgálta-e esetleg a testület, a bizottság, mert voltak erre ajánlatok régebben is, hogy nem lehetne-e
egyedülálló, ahogy célkitűzésként annak idején elindult, hogy a Káli-medencére is kilátást biztosító,
360  fokos  körpanorámát  biztosító  kilátóvá  bővíteni,  megemelni  egy  kicsit.  Itt  hallja,  hogy  ilyen
nagymértékű a gond és felújítást igényel, lehet, hogy érdemes lenne ezzel egybekötni. Kérdése, van-e
ez tervbe véve?
Kondor Géza polgármester:   elmondja,  ez  felmerült  témaként,  de  szakértővel,  geodétákkal  nem
mérették  be.  Előzetesen,  akikkel  beszéltek  erről  a  témáról   azt  mondták,  akkora  magassági
különbséget, hogy belássanak a Káli-medencébe nem tudnak áthidalni. Ez az észrevétel, hogy a keleti
és a nyugati irányba fa benövések akadályozzák a kilátást meg kell fontolni. Ha ez problémát okoz,
ebben  fellépnek,  köszöni  az  észrevételt.  A  magasítást  valószínű  nem  tudják  elvégezni.  A
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szakvéleményt  meg kellene várni,  az előzetes szóbeli  tájékoztatás,  amikor  fent  voltak az állapotot
felmérni, elhangzott, hogy ez a jelenlegi technológia, amit javasolni fognak, nem egy végleges, ez egy
10-15  évre  szóló  lehetőség.  Ezzel  párhuzamosan  meg  kell  azt  is  tudni,  hogy  utána  a  következő
lépcsőben egy magasabb faszerkezet, vagy nem faszerkezetnek emelése lehetővé teszi ezt vagy nem.
Szakvélemény nélkül nem tudnak dönteni.  A szakvélemény kihozhatja azt is, hogy már nyáron ne
engedjenek fel senkit, ha nem nyúlnak hozzá, kihozhatja azt, hogy korlátozottan terhelhető. Ezt meg
kell várni. Révfülöp szimbóluma, a legnagyobb szégyen az lenne, ha a kilátó   felső részét akár csak
egy szezonra is le kellene zárni. Ezt nem szabad megengedni. Meg kell fontolni, hogy egy esetleges
magasítása mennyibe kerülne, erre most mérések, számítások nem állnak rendelkezésre. 
Papp  Zoltán  Tamás  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  tagja:  egyet
figyelembe  kell  venni,  most  egy  élet-,  és  balesetveszély  megelőzési  feladatot  kellene  elsősorban
végrehajtani, ez az egyik megjegyzése. A másik, mindenki tudja és Miklós Tamás ex polgármester úr
említette,  hogy ez egy olyan  turisztikai  látványosság és jelként  is  szerepel,  aminek a növelgetése,
csökkentése nem ilyen egyszerű dolog. A szakvéleménybe ezt nem keverné bele, ez egy következő
tanulmány  lehet,  ez  természetesen  nem  vonatkozik  a  fák  esetleges  nyesésére.  Egy  ilyen  jelet
módosítani, ez egy nagyon veszélyes történet. Ez egy másik kérdés. 
Kondor Géza polgármester: a két bizottság véleménye alapján a szakvéleményt  megvárják, utána
egy újabb konzultációra összeülnek, szükséges esetén meghívják a szakvélemény készítőt, és három
árajánlat bekérése után döntenek a szakvéleménynek megfelelő döntés előkészítésén. Ennél tovább ma
nem tudnak lépni. Aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

43/2014. (III.31.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a
Révfülöpi kilátó felújításával kapcsolatos szakértői vélemény megérkezését követően, egy
újabb  konzultációra  ülnek  össze,  melyre  szükség  esetén  meghívásra  kerül  a
szakvélemény  elkészítője  is.  A  felújításra  három  ajánlattevőtől  kérnek  árajánlatot,
melyet követően – a szakvéleményben foglaltak szerint – döntenek majd. 
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. április 28.

2.)Általános Iskola tornaterem tervezésére árajánlatok elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az iskola tornaterme a katasztrófavédelmi törvény változása
miatt  gyakorlatilag  kulturális  rendezvények  megtartására,  például  farsang,  egyéb  iskolai  nagyobb
rendezvényekre  alkalmatlanná  vált,  tekintettel  arra,hogy  nem  tudnak  megfelelni  azoknak  a
követelményeknek: hogy menekülési útvonal biztosítása, és egyéb ezzel járó problémák. A képviselő-
testület ezt jelezte, hogy ezen a helyzeten változtatni szeretne, ezért tervezőktől kértek árajánlatot arra,
hogy a tornatermen nyissanak egy újabb ajtót és  az akadálymentesítésnek is tegyenek egyúttal eleget.
Tegyék azt lehetővé, amennyiben a tornatermet adják csak bérbe különböző igénybevevőknek,legyen
arra lehetőség, hogy a folyosót az oktatási tértől elválasztva, le tudják rekeszteni és a terhelésnek, az
idegeneknek csak azt a részt tegyék ki,  amely feltétlen indokolt.  Három árajánlat érkezett.  Felkéri
Müller Mártont, hogy ismertesse a beérkezett ajánlatokat.
Müller Márton főtanácsos:   elmondja, három ajánlat  érkezett   az  első a PHB BT.  Pupos Csaba
tapolcai  építésztervezőtől,  ő  br.500.000  Ft-os  árajánlatot  adott  a  tervek  elkészítésre.  A  második
ajánlatot adó a Térforma Design Kft.  Szigetszentmiklós, ők br.  475.000 Ft-os árajánlatot adtak. A
harmadik a Harmónia Építésszervező-tervező Bt. ők, br. 398.780 Ft-os ajánlatot adtak. 
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Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  a  Harmónia
Építésszervező-tervező Bt. ajánlatának elfogadását javasolja 2 igen szavazattal.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  a
Harmónia  Építésszervező-tervező  Bt  ajánlatának  az  elfogadását  javasolja  3  szavazattal,  ő  adta  a
legkedvezőbb ajánlatot.

Kondor Géza polgármester: elmondja, az elképzelésük szerint a tervezést haladéktalanul meg kell
kezdeni az árajánlat után. Tekintettel arra, hogy engedélyköteles folyamatról van szó. Az elképzelésük
szerint  a   júniusi  ülésen  a  kivitelezőről   is  dönteni  kellene,  akik  ezt  a  munkát  augusztus  21  és
szeptember 1 között kellene,  hogy elvégezzék az ütemtervek szerint. 
Papp  Zoltán  Gazdasági,   Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  ahogyan  a
polgármester  úr  mondta  a jogszabályok változása, és döntően a menekülési  ügyeknek az országos
problémái  vetítették  elő,  hogy  szigorúbb  előírások  vannak,  mint  korábban.   Ismerve  Révfülöp
helyzetét  és  ismerve  azt,  hogy  rendezvénytér  tekintetében  nincsen  jól  ellátva,  ill.  kiszolgáltatott
helyzetben van, nagyon okos dolognak tartotta ezt az ügyet.  Az előkészítés során statikai javaslatot
kértek  és  a  statikai  javaslatot  irányítva  az  a  helyzet  alakult  ki,  hogy  a  tornaterem szélső  sávját
figyelembe  véve  a  második  osztásban  két  menekülési  kijáratot  is  kell  adni,  illeszkedve  a
homlokzathoz.  Kifelé  nyíló  ajtókról  van  szó,  védve  előtetőkkel  az  időjárás  viszontagságaitól.
Megcsinálni  ennek a  teremnek  a  kültéri  részét  olyan  módon,  ami  egyben  az esélyegyenlőséget  is
biztosítja,  egy olyan teraszt  is  ki  kellene alakítani   parkvilágítással  hozzá,  amely egyben aztán az
iskola lejtés viszonyok miatt nehezebben megközelíthetőséget is enyhíti. Gazdaságos megoldást is kell
kitalálni,  ami  nem kell,  hogy előidézzen új  vizesblokkok telepítésének szükségességét.  Az volt  az
elképzelés hogy azt a folyosót, amelyen ezek a vizesblokkok vannak, ezt kell ellátni ajtóval. A másik
ilyen felvetődő probléma is megoldható, ennek a régi tervei úgy készültek el, hogy a szolgalmi tömb
és a tornaterem közötti folyosó egy ilyen izoláció, amit most szertárként használ az iskola ott azt a
fajta öltözőt meg lehetne csinálni, ami segítene az esti bérleti viszonyoknál és segíthetne az esetleg
fellépők öltözői történetében.  Kicsit bonyolult folyamatról van szó. Elsősorban nem üzleti okokból
akart ajánlatot adni, hanem hogy ez a bizonyos tornatermi dolog ne két lyukkal érjen véget. Ezt úgy
kell megoldani építészetileg, kicsi alázattal az elődök iránt, hogy ez a megoldás ne egy esetleges és
összetákolt megoldás legyen, hanem azt mutassa be, mintha így tervezték volna korábban is. Ez a fajta
szerves  továbbélés  szerinte,  ha  ez  megjelenik  annak  az  épületnek  az  iskola  utca  felőli  oldalát  is
értelmessé és építészetileg színvonalasabbá tehetnék. Ebben, ha úgy dönt a testület, akkor vállal ő is
szerepet.  A  tervezési  oldalról  véleménye  szerint  jól  elő  van  készítve  és  ki  van  találva  a  dolog,
áttekinthető jól. Azt mondaná, ha jól ki van találva csodákat lehet csinálni. Felvetné azt is, lehet, hogy
úgy kellene csinálni, hogyha nem sikerül a külső munkákat befejezni, azok még később tarthatnak
anélkül, hogy az iskola funkcióját zavarhatnák. Azt mondja, abban van egy pici tartalék, ez beleférhet.
Nagyon jó ügyről van szó, a településnek is érdeke, az iskolának is érdeke. Szerinte ezt meg lehet
oldani és lehet támogatni.
Kondor Géza polgármester: köszöni a tájékoztatót, megkérdezi kinek van kérdése, észrevétele?
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: elmondja, lényegében
egy felújítás is a külső térburkolat felújítás. Nem szabad elmenni legalább megemlítésképpen az iskola
tetejéről, tehát a tornaterem  tetejének és az öltözők tetejének az állapotáról, ahol jelenleg is beázik az
a rész.  A következőkben mindenképpen időt  kell  fordítani  az  iskola  tetőszigetelésére,  ez  nem tűr
halasztást. Ez legalább annyira fontos.
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Kondor  Géza polgármester: ez nincs elfelejtve. Különböző elképzelések vannak ezzel kapcsolatban.
A  következő  költségvetésnél  szem  előtt  tartják.   Aki  ezt  az  árajánlatot  elfogadásra  javasolja,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

44/2014. (III.31.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola tornaterem
tervezésére beérkezett árajánlatok közül a Harmónia Építésszervező-tervező Bt. Tapolca
br. 398.780 Ft-os ajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. április 20.

3.)Káli  út  71-es  út  gyalogátkelőhelyek  akadálymentesítése  kivitelezésére  árajánlatok
elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a téma, amiről beszélgetnek a Káli út, ami megérkezik a 71-
esre,  balra  az  evangélikus  oktatási  központ  keskeny,  magas  járdával,  jobb  oldalt  átjáró  a  Halász
utcában a 71-esen gyalogátkelő szintén keskeny, szintén magas járdával, jobbra sövény ami szintén
magas,  az  egész  a  mozgáskorlátozottaknak  egy katasztrófa  állapot.  Közlekedéstervező  mérnökkel
tavaly  már  döntöttek  arról,  hogy  tervezze  meg  ezt  az  átjárót.  Demény  Zoltán  tervező  a  tervet
elkészítette. Technikai megoldás az, hogy ezeket a járdákat fokozatosan le kell süllyeszteni térköves
megoldással, ami színben is elüt, tehát figyelemfelkeltő, közeledésbiztonsági szempontból is előnyös,
mozgáskorlátozottak,  gyengébben  látók  is  érzékelik  azt,  hogy egy veszélyes  helyhez  közelednek.
Ahogyan az evangélikus központtól átjönnek, ott a túloldalon  lesüllyesztve, be kell menni jelenleg a
sörvény mögött  lévő füves területre, ahol jelenleg zászlótartó van, különböző állapotú fák vannak.
Tehát oda kell  érkeztetni  a túloldalról jövő járdát,  zebrát,  hogy onnan is legyen balra kanyarodva
megfelelő hely lesüllyedni a 71-es szintjére a Balaton felé haladva. Itt nem csak a járda szélességére
koncentrált  a  tervező,  hanem arra,  hogy ott  igenis  egy teljesen normális  kis  fogadó terecskét  kis
paddal,  egyéb  infrastruktúrával,  megfelelő  növényekkel  esztétikusabb,  kényelmes,  komfortos
elágazóvá alakítsák át. Két helyi vállalkozó adott árajánlatot, a Csécs és Társa Bt és az Ujvári Miklós
Bt. Felkéri Müller Mártont, hogy ismertesse az ajánlatokat.
Müller Márton főtanácsos: a Csécs és Társa 3.247.484 Ft  bruttó ajánlatot tett a munkára, az Ujvári
Bt. 3.003.874 Ft-os ajánlatot adott.
Kondor Géza polgármester: az árajánlatokat megküldték a tervezőnek, hogy ellenőrizze le.
Müller  Márton  főtanácsos:  A  tervezőtől  a  mai  napon  kaptak  egy  e-mailt,  összehasonlította  az
árazatlan költségvetéssel, tulajdonképpen minden tételt mindegyik kivitelező beárazta, ő az Újvári Bt-t
javasolta, mivel az árai alacsonyabbak.   
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 2 igen szavazattal az
Ujvári BT ajánlatának elfogadását javasolja.
Szegi  János Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság Elnöke:  a  bizottság 3 igen
szavazattal, szintén a kedvezőbb ajánlatot adó Ujvári Bt ajánlatának az elfogadását javasolja.

Kondor Géza polgármester: felkéri Papp Zoltán Tamás urat, hogy ezt a projektet szintén ismertesse.
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Papp Zoltán Tamás Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke : az igazság
az,  hogy  Révfülöp  teljes  területén,  nyilván  más  településen  is,  nagyon  fontos  cél,  hogy  az
akadálymentesség,  az  esélyegyenlőség  érdekében  bejárhatók  legyenek  a  közforgalmú  területek.
Révfülöpnek  ez  a  területe  tulajdonképpen  a  fókusza.  Ott  érkezik  a  kikötő  forgalma,  a  vasút
találkozása, buszmegálló közelsége és a Fülöp-hegyre felvezető út is, amely az igazgatási egységeket
is felfűzi. Ennek a területnek ez a lépés egy nagyon nagy előrelépést jelent. Ez egy kirakat, azt mutatja
be Révfülöp település, hogy ezzel foglalkozik, és minőségi módon foglalkozik. Nem csak megoldja,
nem csak kipipálja, hanem próbál településképi szempontból is javítani. A gazdasági bizottság ülésén
felvetődött , hogy teljesen fel kell-e adni azt az elképzelést, hogy például ebben a torkolatban most
már  egyre  inkább  divatos  módon,  esetleg  egy  körforgalommal  tudnának  egy  izgalmas,  érdekes
helyzetet  teremteni,  egy  kicsit  lassítani  az  átmenő  forgalmat.  Részben megállítani,  részben  pedig
azokat az elveket is figyelembe véve, amiről beszéltek a költségvetés tárgyalása idején és a rendezési
terv koncepciója idején, hogy a közlekedésfejlesztési fejezetben nagyon fontos arra kitérni,  hogy a
Révfülöpre  érkezők  egy  terelőszigettel  már  egy  picit  az  átmenő  forgalmat  lassítsák  le.  Ennek  a
koncepciója, ha egységesen kezelik,  a rendezési tervben benne lehet. Pénteken lesz egy szakmai belső
konzultáció, amelyen ott lesz és próbálja képviselni majd ezt a gondolatot magát.  Figyelembe kell
venni, hogy ez egy kétszámjegyű országos közút. 71-es számú közút, ami speciálisan nem csak ezen a
településen, a Balaton-parti települések zöménél az egyik közlekedési főtengely és egy funkcionális
térség is egyben. Nagyon fontos, akár a várossá válási gondolat fennmaradása esetén erre odafigyeljen
a település, épüljön be ez a gondolat a fejlesztések közé. Ezt jelezze a közlekedési hatóság szervek
irányába, hogy igényt tart arra, hogy a 71-es út jobban és kulturáltabban szolgálja a települést. Amikor
a  71-es  út  felújítását,  korszerűsítését  tervezik,  figyeljenek  arra,  hogy  Révfülöp  önkormányzata
szívesen részt vesz ebben a munkában.  Teljesen jogos a kérdés, maradjon a gondolat ez nem egy
felesleges lépés. Jól dönt a testület, ha ezt soron kívül gyorsan elvégzi, mert már nagyon nagy igény
van rá, és már problémákat jelent.
Kondor Géza polgármester: köszöni az ismertetést. Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, aki elfogadja az Ujvári Miklós által tett árajánlatot és felhatalmazzák a szerződés
megkötésére, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

45/2014. (III.31.) Kt. Határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Káli  út  71-es  út
gyalogátkelőhelyek  akadálymentesítése  kivitelezésére  beadott   árajánlatok  közül  a
kedvezőbb ajánlatot  adó Ujvári  Építőipari  Kft.  (Révfülöp)  3.003.874 Ft-os   ajánlatát
fogadja el.
A Képviselő-testült felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014.április 30.

4.)Parkolóhely megváltás iránti kérelem elbírálása.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  elmondja, a 71-es úton a Dózsa közben épül egy barkácsbolt jellegű
üzlet, akinek 4 db parkolót kell biztosítania. Ebből 2 db parkolót saját területén meg tud oldani, 2
parkoló megváltásával  kapcsolatban az önkormányzathoz fordult kérelemmel.  Ez szükséges ahhoz,
hogy ez az üzlet ott megnyíljon. Szándéka a testületnek, hogy a vállalkozókat támogassa,  Révfülöp
legforgalmasabb útja mellett ne üres üzlethelyiségek legyenek, úgy gondolja, hogy mindenképpen ezt
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az ötletet támogatni kell. A bizottsági üléseken támogatták a kérelmet a vita arról szólt, hogy  mekkora
összeget  kérjenek  a  parkolóhely  megváltásokért,  kérjenek–e,  próbálták  más  településekhez
viszonyítani. Kéri a bizottsági véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:   a  bizottság
megtárgyalta a kérelmet. Ez szükséges ahhoz, hogy meg tudják nyitni ezt az üzletet. A bizottság 3 igen
szavazattal br 127.000 Ft/parkolóhelyben határozná meg a parkolóhely megváltást. Ez egy vállalkozó,
akinek Tapolcán is van üzlete, nem egy multi fog idejönni, ezt is figyelembe vették. Örülni kell egy
ilyen üzletnek a településen, tudomása szerint éves nyitva tartású lesz. A Stimmel Kft. nyit  itt egy
üzletet. Iparűzési adót fog ide fizetni, építményadót fog ide fizetni, remélhetőleg helyi alkalmazottat is
talál az üzletébe. Ezeket a szempontokat figyelembe vették az összeg megállapításnál. 
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 2 igen szavazattal br.
200.000 Ft/parkolóhely összeget javasol a képviselő-testület felé.

Kérdés, észrevétel:
Török Péter alpolgármester: kérdése, a területen érintett más vállalkozónak volt-e valami hasonló
fizetési kötelezettsége a parkolóhely megváltásával kapcsolatban? Van-e már valami előzmény, ami az
igazságosság mentén elindulva valami kiinduló pont lehet. 
Kondor Géza polgármester: tudomása szerint a Pick megoldotta annak idején és ez öröklődik. Ott a
szóba jöhető üzletek közül nagyon kevés van, akinél ez problémaként felmerülhet. Az volt a lényeg,
hogy 500 méteren belül kell biztosítani valamilyen parkolási lehetőséget. Erre a jogszabályok alapján
a már meglévő parkolónak, a plusz burkolati jellel történő felfestését a hatóság elfogadja, erre van
lehetőség. Javaslatokat lehet tenni, hogy mennyi legyen. Ilyen még nem volt Révfülöpön, ezért is volt
nehéz a döntés. Az biztos, arra ők fel vannak készülve, hogy valamit kell fizetni érte és vállalják is a
költségeket. Kéri a képviselők javaslatát. 
Papp  Zoltán  Tamás  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  fontos
kérdésről van szó, azért mert precedens értékű. A Pick áruház lényegében meg kellett, hogy építse a
parkolót, hozzájárult a községi parkolók kialakításához, ami véleménye szerint nagyon sokat segít a
település központi funkció megfelelő kielégítésében. A jogi helyzet az egy más kérdés. A jogi helyzet,
az OTÉK azt  mondja,  minden ilyen  üzletnek saját  területén kell  megoldani  a parkolást.  Van arra
lehetőség,  hogy ha  az  önkormányzat  rendeletet  hoz  a  parkolási  rendjéről  van  rá  lehetőség,  hogy
egyfajta  megváltás is  szóba jöhessen.  Van még kedvezmény is.  Ha nem lakó funkcióról  van szó,
hanem szolgáltatásról, esetleg ez megfelezhető adott esetben. Az építési hatóság általában már így jár
el,  amikor számon kéri ezt és a közlekedési hatósággal közösen teszi.  Saját területén kettőt el  tud
helyezni,  kettőnek pedig kéri a támogatást az önkormányzattól. Az önkormányzat azt is mondhatná,
hogy nem tud ilyent kialakítani, vagy azt mondja, hogy közösen tudja kialakítani, vagy azt mondja,
kialakítja,  de  ehhez kér  hozzájárulást.  Nyilván  ez  nem csak jogi  kérdés,  hanem településpolitikai
kérdés is, és nyilvánvalóan Révfülöpnek  az a célja, hogy munkahelyteremtés, a gazdasági erőnek a
növelése céljából  telepedjen le ide vállalkozó.  Ez egy megbízható vállalkozó és három üzlete van
Tapolcán, mindenütt biztosítja a parkolását. Ott a megváltást kellett a várossal elrendeznie, nyilván
egy városban magasabb lehet ez a parkolás megváltási összeg.  Ha azt nézik, hogy üres üzletek várnak
bérlőre, akkor nagyon okosan  és bölcsen kell ebben a nehéz gazdasági helyzetben lépni. Ugyanakkor
ez  településrendezési  kérdés  is.  Figyelni  kell,  hogy  a  településközpontban  a  parkolási  mérleg
megfelelő  legyen.  Az  igényeknek,  az  elvárásoknak  megfelelően  tudja-e  biztosítani,  és  ne  kelljen
valami lehetetlen helyzetben, szabálytalan és egyéb témákkal ezt kialakítani. A közlekedési hatóság
ellenőrzi is, hogy tudta megvalósítani, és hol valósította meg konkrétan. Éppen ezért komolyan kell
venni és úgy kell kialakítani ezt, hogy ne legyen meglepetés és ne legyen esetleg váratlan teher az
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önkormányzatnak.   Egy szerencsés  kompromisszummal  érdemes  ezt  megcsinálni.  Nem vállalkozó
ellenes.  Mérlegelési  jogkör  kell.  Mindenféle  elvárásnak  meg  kell  felelni.
Ez a javaslat, ami a bizottságban elhangzott, ez reális.  A pénzügyi kérdés csak olyan szempontból
célszerű, hogy legyen reális, legyen egyfajta súlya.
Kondor Géza polgármester: a pénznek lenne egy olyan szerepe is, hogy azért ne ösztönözzenek arra
embereket, ha van lehetőség saját területen kiépíteni parkolót, akkor is inkább közterületen kérje, mert
úgysem kell érte sokat fizetni. 
Papp Zoltán Tamás Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a hatóság
megvizsgálja, hogy funkcionálisan indokolt-e ez a történet. Arra kell figyelni, hogy arányos legyen, de
mindenféleképpen telepítsenek parkolót, ne deficitre játszanak. 
Török Péter alpolgármester: akkor nincs a térségben olyan vállalkozók közötti feszültség, ami az
árral kapcsolatosan később felmerülhet?
Kondor Géza polgármester: a döntés után néhány napon belül ez kiderül.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  realitásokhoz
visszatérve, Tapolcán a belvárosban  300 vagy 300 fölött van. Ez a 100.000 Ft + Áfa arányos. Jegyző
asszonytól kérdezi, ha netán lesz még egy ilyen, akkor a következőnek is ennyi lesz? Erre határozat
kell, vagy rendelet lesz, mi lesz ezzel, ez mennyi idő alatt megy át? A vállalkozó kérése volt, hogy ezt
a határozatot minél hamarabb megkaphassa.
Dr. Szabó Tímea jegyző: válasz:  Révfülöpnek a parkolási rendjéről szóló rendeletében egyébként
nincsenek  benne  ezek  a  díjak,  benne  lehetne  egyébként  mellékletként   és  akár  be  is  lehetne
„betonozni”,  vagy  éves  felülvizsgálattal  akár  infláció  követővé  tenni.  Gyakorlatilag  úgy  szól  a
rendeletnek a vonatkozó része, hogy „az igénybevételre vonatkozó feltételeket az önkormányzat külön
határozatban rögzíti”. Ez a bizonyos külön határozatnak a meghozatalára kerülne sor most, az más
kérdés, ha nem is általánosságban mondja azt a képviselő-testület, hogy ennyi a díja egy parkolóhely
megváltásnak, az biztos, hogy ehhez a későbbiekben igazodni kell, hiszen diszkriminatív döntéseket
nem hozhatnak. A határozat kivonatot kell összeállítani, ez 1-2 nap alatt megoldható. 
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  és  akkor  a  többi
vállalkozóra visszamenőleg ez nem alkalmazható?
Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  itt  gyakorlatilag  arról  van  szó,  amikor  egy  épületnek  úgymond  a
rendeltetése  változik  meg,  akkor  az  annak  megfelelő  parkolóhelyeket  kell  biztosítani.  A  többi
vállalkozóra akkor vonatkozhatna, ha megváltoztatnák az üzletüknek a rendeltetését, vagy olyan nagy
bővítést hajtanának végre, ami plusz parkolóhely igénnyel járna. 
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  ez  a  határozat
holnaptól vagy mától érvényessé válik, tehát nem késleltetné a nyitást?
Dr. Szabó Tímea jegyző: gyakorlatilag igen, ez nem késlelteti.
Papp Zoltán Tamás Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: csak rendelet
lehet, ami mentesít az OTÉK alól. Mindenkinek, akinek ilyen gondja van, a rá vonatkozó rendeletet
lapozhatja  fel,  amiben  ez  a  megoldás  szerepel.  Hosszabb  távon,  ha  kialakul  egyfajta  gyakorlat
szerencsésebb, amire utalt jegyző asszony, hogy melléklete legyen. Ez azért jó, mert módosíthatja a
testület és nem kell mindig az egészet elővenni. De nagyon jó tájékoztatást ad a vállalkozónak, hogy
mire számíthat. Ez induló dolog, szerencsés, ha konszenzussal alakul ki egy ilyen dolog, amit aztán
lehet követni, vagy korrigálni.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  ha  valamelyik
vállalkozó bővíteni  szeretné az épületét,  az üzletét vagy a tevékenységét  az épület  alapterületében
szabják ezt meg nem? Ha bővíteni szeretné az OTÉK már bejön nem?
Papp Zoltán Tamás Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: az OTÉK azt
mondja,  hogy azt  kell  alapnak tekinteni,  ami  szolgáltatással,  parkolással  összefügg.  Ha  a  raktárát
bővíti, akkor csak az áru feltöltését. Ez a hatóság gondja, ezt a hatóság elő fogja írni az építtetőnek. 
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Kondor Géza polgármester:  ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát. Szavazásra bocsátja, a
gazdasági  bizottság  javaslatát,  aki  egyetért  a  bruttó  127.000  Ft/parkolóhely  megváltási  díjjal,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

46/2014. (III.31.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  Révfülöp  1020  hrsz-u,
Stimmel Kft. tulajdonában lévő lakóépület átalakításához szükséges 2 db. új parkolóhely
az önkormányzat tulajdonában lévő 1168/7 hrsz-u meglévő parkolóban, burkolatjelek
felfestésével kialakításra kerüljön.

A parkolóhelyek egyszeri igénybevételi díját a Képviselő-testület bruttó 127.000 Ft/par-
kolóhely mértékben állapítja meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős:    Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2014. április 15.

5.)Tájékoztató  a  tanácskozási  joggal  rendelkező  civil  szervezetek  településen  végzett
munkájáról  .   (Írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Kondor  Géza  polgármester:  az  írásos  anyagot  mindenki  megkapta.  A  Sportegyesület
beszámolója most került kiosztásra. Kéri a bizottságok állásfoglalását.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta
valamennyi  beszámolót  és  megköszönik  valamennyi  civil  szervezet  munkáját.  Mindegyik
civil  szervezet  leírta  részletesen  azon  tevékenységét,  amelyet  végez.  Mindegyik  civil
szervezetre  szükség  van  a  településen.  Öröm,  hogy  ilyen  eredményesen  működnek.  A
bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatókat azzal, hogy  további jó erőt,
egészséget és ugyanilyen tartalmas munkát kívánnak, mint amilyent eddig végeztek.

Kondor Géza polgármester: megkérdezi az előterjesztőket kívánja-e valaki kiegészíteni az
előterjesztést?

Rádóczy Kálmánné KÉSZ képviselője: elmondja, igyekeztek reális képet adni. Igyekeznek
továbbra  is  szeretetben,  békében  együttműködni,  ökumenikus  alapon  az  egyházakkal,  a
település önkormányzatával, hiszen van megállapodásuk. A kulturális életben mindig segíteni
kívánnak, amennyire tudnak jó szándékkal, szeretettel, egyetértésben. Ez a dolguk.
Kondor Géza polgármester: köszöni a kiegészítést,  további eredményes munkát kíván az
egyesületnek. 
Zsitnyányi  István Fürdőegyesület  elnöke:  két  gondolattal  szeretné  az  írásos  beszámolót
kiegészíteni.  Nem  mai  a  történet,  de  Eitner  József,  Miklós  Tamás,  Török  Péter  akkori
képviselő urak emlékeznek még arra, hogy az általuk készített tanulmány alapján Mihovics
polgármester úr jóvoltából, meghívást kapott a Dunántúli Regionális Vízmű Füredi igazgatója
a képviselő-testületi  ülésre.  Arra a kérdésre szerettek volna választ  kapni,  hogy az általuk
szolgáltatott víz- és csatornadíjak miért exponenciális függvény nyomán emelkednek évente
és adjon számot arról a képviselő-testületnek,  és Révfülöp lakosságának, hogy milyen a DRV
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árképzése? Meg kell,  hogy mondja az igazgató úr nem glóriával  távozott  az ülésről,  nem
tudott számot adni az árképzésükről, milyen alapon emelkednek így az árak. A másik, amire
emlékeztetne,  a  horgászturizmus  fejlesztése,  a  horgászok  érdekérvényesítő  képessége
erősítése céljából, innen Révfülöpről indult ki az a kezdeményezés, hogy jöjjön létre egy, a
Balaton–parti  horgászegyesületeket  egyesítő  szövetség,  azért  hogy  a  halászattal  tudjanak
tárgyalni.  Ugyanis  az  akkori  vezérigazgató  úr  mindig  leporolta  őket,  hogy  ők  egy-egy
egyesülettel  nem  tárgyalnak,  hozzanak  létre  egy  szövetséget.  A  Fürdőegyesület
kezdeményezésére  megszületett  ennek  a  szövetségnek  az  alapító  határozata,  amit  aztán  a
Veszprém  Megyei  Bíróság  befogadott,  de  ugyanabban  az  épületben  székelő  Veszprém
Megyei Ügyészség a jogorvoslati határidőn belül megtámadta ezt az alapító határozatot, így
az is kudarc volt. Nem is bíztak abban, hogy mind a két ügyben nyerni fognak, de viszont az
idő  őket  igazolja.  Csökkennek  a  víz-,  csatornadíjak,  a  Balatonon  megszűnt  a  halászati
tevékenység, legalábbis az iparszerű halászati tevékenység. Arról tud számot adni, illetve azt
tudják, hogy mind a két ügyben legalább egy kicsi szöget belevertek mind a két szervezetnek
a koporsójába. A Révfülöpi Révész szoborral kapcsolatban elmondja, ez a szobor 2013-ban
Magyarország legnépszerűbb, legnézettebb műalkotása volt. Igaz nem az ő jó voltukból, akik
kezdeményezték,  hanem a Balatoni  Nyár  segítségével.  Talán sikerül  az akkori  megosztott
révfülöpi  közvéleményt,  valahogy  most  egy  kicsit  megvigasztalni,  hogy  egy  olyan
műalkotással rendelkezik Révfülöp, ami a legnézettebb volt az elmúlt évben.
Kondor  Géza  Polgármester:  elmondja,  hogy  az  elmúlt  egy  éves  időszak  alatt  a  lobby
tevékenységük,  a  segítőkészségük  nagyon  sok  olyan  dologban  hozott  eredményt
önkormányzati szinten is, ebből egy példát emelne ki, a vasúti átjáró a stranddal szemben,
nem  hogy  nem  szűnt  meg,  hanem  úgy  döntött  a  vasút,  hogy  épít  kettőt  is.  Ott  a
Fürdőegyesületen keresztüli kapcsolatrendszer és segítőkészség nagyon sokat segített abban,
hogy  ez  a  projekt  hatalmas  esztétikai,  komfort  érzeti,  életminőség  javító  eredmény  volt.
Továbbra is élni szeretnének ezzel a lehetőséggel és kérik a segítséget. Köszöni az építő és
korrekt együttműködést. 
(Zsitnyányi István távozik a teremből)
Miklós Tamás Honismereti Egyesület Elnöke:  Tisztelt Képviselő Urak! Polgármester Úr!
Nagyon  röviden  csak  annyit  szeretne  elmondani,  mindnyájan  tudják,  hogy  20  éves  az
egyesület,  1993-ban  kezdtek  el  dolgozni  a  közösségért,  a  település  közösségéért.  Úgy
gondolja a település lakói számára jól ismertek azok a rendezvények, előadások, kiállítások és
kiadványok is, amelyekkel önként vállalt munkájukat, célkitűzéseiket megvalósítják. Kéri a
jövőben is támogassák ezt a tevékenységüket, köszöni az együttműködést.
Kondor Géza polgármester: köszöni a hozzászólást,  további sikereket kíván az egyesület
színvonalas tevékenységéhez. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki elfogadja a civil szervezetek településen végzett munkájáról
szóló tájékoztatókat, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2014. (III.31.) Kt. Határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülte  a  „Tájékoztató  a
tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett munkájáról”
szóló előterjesztéseket elfogadja.

6.)A hulladékgazdálkodás helyzete és szabályozása.
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(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  egy  összegzést  készítettek  a  településen  a
hulladékgyűjtési rendszerről. Elmondhatják, hogy az elmúlt években az illegális szemétlerakó
helyeket  fokozatosan  sikerült  megszüntetni.  Konkrétan  azzal  a  döntéssel,  hogy  az  egy
köbméteres  hulladéklerakókat  a  településen  megszüntették,  kivéve  a  szelektív
hulladékgyűjtőket,  és  a  Káli  u.  17.  szám alatti  telephely  előtti  területen  van  lehetőség  a
Probió-s zsákba elhelyezni  a szemetet,  akik a kukát nem akarják kint hagyni  a következő
hétig, illetve akik olyan helyen laknak, amit a kukás autóval nem lehet megközelíteni. Ez a
rendszer  nagyon  jól  működik.  Egyre  kevesebb  a  buszmegállókban,  egyéb  helyeken
kihelyezett szemét mennyisége. A mellékelt anyagban kedvező számokat látnak. Kigyűjtésre
került az elmúlt három év hulladékszállítási költsége. Tavalyi évben beszerzésre került egy
hulladéktömörítő. A költségeket sikerült 2417e Ft-ra lecsökkenteni. Ennek a gépnek nagyon
komoly költségmegtakarító szerepe van. Ahhoz, hogy ez az összeg ennyire mérsékelt tudott
maradni, ebben szerepet játszik az is, hogy lomtalanításkor egyre kevesebb olyan hulladék
marad ott, amit a Probió Kft nem ingyenesen szállít el. Lakossági összefogással elérték azt,
hogy  lomtalanításnál  nem  nagyon  hordanak  ki  ilyen  anyagokat.  A  telepítésre  kerülő
kamerarendszerrel  is  elejét  tudják  venni  ennek.  A  szelektív  gyűjtőkkel  kapcsolatban
elmondja,  nem tudnak annyi  gyűjtőt  venni,  hogy elég legyen.  Oka az, hogy a lakosság is
egyre inkább tudatosan gyűjti a hulladékot. Vásároltak az idén is konténert. A konténer mellé
elhelyezett hulladékot szintén szelektíven a telephelyre szállították, ahonnan a Probió ingyen
elszállította.  Harcolnak ezért,  hogy a Probió ne csak hetente  egy alkalommal  szállítson el
hulladékot.  Tettek  egy  intézkedést,  hogy  a  szemétszállításban  résztvevők  listáját
összehasonlítják  különböző  listákkal  és  felszólítják  a  hátralékban  lévőket  a  fizetésre.  A
közmunka program előnye,  hogy sok olyan dolgozót tudnak mozgósítani,  akik kukákkal a
szemét rendszeres ürítéséről gondoskodnak. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke :  a  bizottság  2  igen
szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság 3
igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a beszámolót kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/2014. (III.31.) Kt. Határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  települési
hulladékgazdálkodással  és  szabályozással  kapcsolatos  előterjesztéssel  egyetért,
azt elfogadja.

7.)A  „Révfülöp  Díszpolgára”  cím,  valamint  a  „Villa  Filip   Érdemrend”
adományozásáról  szóló  rendelet  megalkotása.  (Írásos  anyag  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, részletes és jó előterjesztést készített jegyző asszony.
Mint ismert az elmúlt három évben a testület nem adott ki kitüntetést. Tavaly testületi ülés
keretében egy civil egyesületi képviselő megkérdezte, hogy miért van ez. Nem volt egyszerű
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ez a választási rendszer. Bárki jelölhet, a javaslat a polgármesterhez érkezne be, a testület zárt
ülésen, de nyílt szavazással választaná meg a kitüntetettet. Továbbra is titkosan és diszkréten
fogják kezelni. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2
igenszavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3
igen szavazattal, elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Kérdés, észrevétel.
Török  Péter  alpolgármester:  az  elmúlt  években  valóban  kritikus  volt  ez  a  téma.  Azt
gondolja az a település,  ahol meg lehet tisztelni  valakit  a munkájáért  vagy a személyéért,
amivel  a  településhez  kötődik  az  a  település  gazdagodni  tud.  Nagyon  fontos  az  ilyen
rendeleteknek az életszerűsége, hogy ez tudjon működni, ne legyen olyan év, hogy esetleg
eredménytelenül zárnak egy ilyen szavazást, vagy a jelöltek közül nem tudnak választani. Ez
egy  kicsit  kellemetlen,  mert  egy  közösséget  nem csak  úgy  érint,  hogy  a  döntéshozókon
keresztül,  hanem  az  eredményen  keresztül  leginkább.  Mindenkinek  fontos,  hogy  olyan
településen lakik, ahol valakit meg tudnak dicsérni. Ott látszik, hogy van valami munka, van
valami presztízse az ott élő személyeknek, ahol ilyen nincs, ott baj van. Legalábbis ő úgy
gondolja,  ha  nem  tudnak  javasolni  valakit,  nincs  ösztönzés  egy  díjon  keresztül,  sokszor
eredménytelen szavazás, az nem jó. A maga részéről az idei szavazásban ezt az ösztönző elvet
tudná érvényesíteni, szorgalmazni.
Kondor Géza polgármester: a szándék közös, ez nem azt jelenti, hogy minden évben lesz
díszpolgár,  de  a  felelősség  egyértelműen  a  képviselő-testületé.  Szavazásra  bocsátja,  aki
elfogadja a rendeletet, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a

3/2014. (IV.4.) önkormányzati rendeletet
„A  „Révfülöp  Díszpolgára”  cím,  valamint  a  „Villa  Filip  Érdemrend”
adományozásáról.”

8.)Üzlethelyiségek hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: az előző testületi ülésen döntést hoztak, amelynek értelmében
az  önkormányzati  ingatlanokat  ismét  meghirdették,  azzal  a  kikötéssel,  amennyiben  nem
kelnek el a pályáztatás formájában, azt a vagyonrendelet értelmében max. 3 év időtartamra
hirdetés formájában jogosult legyen tovább hirdetni. A pályázókról a testület dönt. Az első
pályáztatási  körben egy ingatlanra  érkezett  jelölt  a  volt  idősek otthonára.  Sárkány Szilvia
adott  be  pályázatot  teremgaléria,  tervező  iroda,  művészeti  iroda  szakmai  üzletkörre.  A
pályázatban  kiírt  árat  elfogadta.  Ez  az  egy  ajánlat  érkezett.  A  pályázat  a  kiírt
követelményeknek megfelelt. Elfogadásra javasolja. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen
szavazattal javasolja Sárkány Szilvia pályázatának elfogadását.

Kérdés,észrevétel nem hangzott el.
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Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  pályázat  eredményessé
nyilvánításával  és  azzal,  hogy  felhatalmazzák  a  szerződés  megkötésére,  kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

49/2014. (III.31.) Kt . határozat
1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Halász

utcában lévő volt idősek otthona épületére beadott pályázatot eredményesnek
nyilvánítja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  Sárkány  Szilvia  8254
Kővágóörs  Szondy  u.  10  szám  alatti  lakossal,  5  éves  időtartamra  300.000
Ft/év+Áfa, 2015.évtől az előző évi infláció mértékével növelt bérleti díjon, a
pályázati kiírásban foglaltak szerinti bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. április 15.

9.)Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása.(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az elmúlt ülésen egy szándéknyilatkozat keretében
döntöttek  már  arról,  hogy  Salföld  Község  Önkormányzata  jelezte  a  Révfülöpi  Óvodai
Társuláshoz történő csatlakozási  szándékát,  amit  a  képviselő-testület  örömmel  fogadott  és
egyhangúlag elfogadott. Elkészült a társulási megállapodás módosítása, amit jóvá kell hagyni
a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek is. Itt még elmondja, hogy
Salföld  jelezte  az  iskolai  körzethez  történő  esetleges  csatlakozási  szándékát  is.  Kéri  a
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  elnöke:  a  bizottság  2  igen
szavazattal, javasolja a társulási megállapodás módosításának elfogadását.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  aki  egyetért  a  társulási  megállapodás  módosításával,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

50/2014. (III.31.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  89.§-a,  valamint  a
Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási
megállapodás 16. pontja alapján az Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról
szóló megállapodás módosítását és annak egységes szerkezét 2014. augusztus 20-i
hatállyal elfogadja.  
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a.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási 
Tanácsot értesítse.
b.)A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges bejelentést a Magyar
Államkincstár felé tegye meg.

Felelős:   a.) pontra: Kondor Géza polgármester
               b.) pontra: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: a.) pontra: azonnal

             b.) pontra: a társult települések elfogadását, a társulási tanács 
                  véleményezését  követően azonnal, de legkésőbb május 31-ig.

10.)A strandfürdők használatának rendjéről szóló rendelet módosításának  előkészítése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: minden szezonkezdet előtt szokás a strand szolgáltatási díjait
megtárgyalni  és  amennyiben  úgy  döntenek,  hogy  változtatnak  a  díjakon  vagy  más
kedvezményrendszert próbálnak érvényben tartani, akkor egy rendeletet kell ehhez alkotni. A
szociális bizottságban tárgyaltak erről, de a gazdasági bizottság elnöke is részt vett ezen az
ülésen. A tavalyi és a tavaly előtti szezon kedvező tapasztalatai, strandbevételek emelkedése
jelzi  azt,  hogy az árak  nagyjából  a  helyén  vannak,  a  környező településekkel  összevetve.
Barátságtalan  és  indokolatlan  lenne  árat  emelni,  mert  ez  a  látogatottság  tekintetében
visszaütne. Ugyanazokat a kedvezményeket kívánják adni továbbra is, konkrétan a Révfülöp
Kártyára  50%  kedvezményt,  és  vannak  egyéb  megállapodások  különböző
kártyaforgalmazókkal. Az alapelképzelés az volt, hogy a tavalyi rendszert szeretnék életben
tartani. A strand nyitva tartásával kapcsolatban megállapodtak abban, hogy az idei évben a
nyitás május 31-e szombat, a zárás pedig augusztus 31-e vasárnap. Erre az időszakra lenne a
strand  fizetős.  Az  ehhez  szükséges  feltételeket  biztosítják.  Természetesen  a  strand
személyzete  ott  lesz,  a  vizes  helyiségek  nyitva  lesznek,  ha  az  időjárás  ezt  indokolja  a
szolgáltatást  adják,  de fizető szolgáltatás  csak a nyári  hónapokban lenne.  Kéri  a bizottság
véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen
szavazattal nem javasolja a rendelet módosítását a strandfürdők használatáról.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza  polgármester:  aki  egyetért  azzal,  hogy a  strandfürdők használatáról  szóló
rendelet ne kerüljön módosításra, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igenszavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

51/2014. (III.31.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  strandfürdők
használatának rendjéről szóló rendeletét nem kívánja módosítani.

11.)Kilátó és kiállító helyek (Galéria, Honismereti Gyűjtemény, Pincemúzeum) 2014. évi 
nyitva tartásának, idejének és a belépő díjának meghatározása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Kondor Géza polgármester: elmondja, a tavalyi évben változtattak a nyitva tartás időkön és
bizonyos kiállító helyeken a belépő díjak összegén. A kilátónál tavalyi évben bevezették azt,
megvizsgálva az előző évi bevételeket-kiadásokat, hogy tavalyi évben a kilátót csak július 1-
től augusztus 20-ai héttel bezárólag üzemeltették fizetős üzemmódban. A bevétel valamivel
kevesebb lett, de ha ebből az ott dolgozó bérét, egyebeket leszednek a különbség elenyésző
volt.  A  kilátónál  nem  javasoltak  díjemelést,  maradjon  a  tavalyi  rendszer.  Június  28  és
augusztus 31 között lenne fizetős a kilátó. Tavaly a honismereti gyűjteménynél is bevezették
azt a rendszert, ami a galériában már évekkel korábban működött, hogy nem kötelezően kell
jegyet  váltani,  hanem egy  becsületkassza  keretében  van  erre  lehetőség.   Úgy gondolja  a
tavalyi  becsületkasszás  rendszer  bevált.  A  cél  az,  hogy minél  többen  bemenjenek,  minél
többen lássák. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen
szavazattal, elfogadásra javasolja.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a tavalyi tarifákat
hagyják  érvényben,  a  kilátónál  a  nyitva  tartás  időpontja  június  28  és  augusztus  31,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

52/2014. (III.31.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kilátó  és  kiállító
helyek  belépő  díjainak  összegét  nem  módosítja.  A  nyitvatartási  időket  az
alábbiak szerint szabályozza:
a.) Tóparti Galéria, Honismereti Gyűjtemény, Pince kiállítás nyitvatartási idejét 

2014  május 31 és 2014 szeptember 14-e között határozza meg.
b.) A Fülöp-hegyi kilátó egész évben látogatható, 2014. június 28 és 2014. 

augusztus 31 közötti időszakban belépő díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. április 30. 

12.) Általános Iskola web lap készítésének és működtetésének támogatása. 
(szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: javaslat érkezett, hogy az iskolának, egyéb intézményeknek ezt
a lehetőséget biztosítani kellene. Eddig is meg volt ez a lehetőség, ugyanis az intézmények
rovatban az iskola át tudta volna irányítani a közlendőit. Ennek ellenére javasolták, hogy az
iskolaigazgató az igényét fejezze  ki két web lappal foglalkozó szakembernek. Érkezett egy
árajánlat, melyet ismertet. Mivel az iskola használja ezt a web lapot, ők mondják meg, hogy
mire van szükségük, és a testület döntsön arról, hogy ennek az üzemeltetési és megalkotási
költségeit vállalja. A mai döntés akkor lesz teljesen legitim, ha az igazgató úr ehhez a Klik-től
kér egy hozzájárulását, mely hozzájárulást biztosan megkapja.  A honlap elkészítésének díja
165.000 Ft, egyszeri alkalom, egyszeri költség, azon kívül vannak kisebb tételek, éves díjak,
webtárhely bérlés, domain fenntartás díja 12.700 Ft/év, SMTP szolgáltatás díja 12.700 Ft,  a
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2014 évi  esztendőre  tervezett  eseti  karbantartási  díj  óradíja  4.000 Ft.  Az árak  alanyi  Áfa
mentesek.  Ezek  az  összegek,  melyeket  ismertetett  terhelné  az  önkormányzatot.  Kéri  a
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  2  igen
szavazattal javasolja az ismertetett honlap készítéssel kapcsolatos összegek biztosítását.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester:  megteszi  a szükséges  intézkedést,  hogy az iskola ezt  minél
előbb tudja használni. Aki ezt támogatja, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

53/2014. (III.31.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  Herczeg
Zoltán  mérnök-informatikust  (8256  Ábrahámhegy  Patak  u.  44.)  a  Révfülöpi
Általános Iskola web lapjának elkészítésével a 2014. március 21-én megküldött
árajánlatban szereplő összegben.  
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés
megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. április 30.

13.) Általános Iskola részére számítógép vásárlása, ingyenes használatba adása.
(szóbeli előterjesztés)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  az  iskola  igazgatója  kérelemmel  fordult  az
önkormányzathoz,  hogy  elromlott  egy  számítógépük  és  kérte  a  segítséget  egy  gép
megvásárlásához. Ehhez előzetesen beszereztek egy árajánlatot a Balaton Elektronika Kft-től,
melyet  ismertet.  A számítógép  összege  74.900 Ft,  operációs  rendszer  31.990 Ft,  monitor
32.600 Ft. Az árak az Áfát-  tartalmazzák. Garancia két év.  Ezt a gépet nem az iskolának
veszik,  a tulajdonos az önkormányzat  marad, de használatra adják át az iskolának. Kéri  a
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen
szavazattal javasolja a számítógép megvásárlását az árajánlatban foglalt összegben.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  azzal,   hogy  ezt  a
számítógépet az iskola részére megrendeljék, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

54/2014. (III.31.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  egy  darab
számítógép  megvásárlásával  a  Balaton  Elektronika  KA/14/0320/032  számú
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ajánlatában közölt összegben. A számítógép az önkormányzat tulajdona marad,
de ingyenes használatra átadja a Révfülöpi Általános Iskola részére.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedés
megtételére.
Felelős:    Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. április 30.

14.)  Népi Örökségeink Hagyományőrző Egyesület székhely használati kérelme.
 (szóbeli előterjesztés)       
Kondor Géza polgármester:  elmondja, a Népi Örökségeink Hagyományőrző Egyesülettől
kérelem érkezett,  melyben kérte, hogy a Káli u. 17. szám alatti  IKSZT épületre szeretnék
bejegyeztetni székhelyként ezt az egyesületet. Az egyesület elnöke Müllerné Póka Krisztina.
Turisztikai szolgáltatást  adó vállalkozókról van szó. Ahhoz kell a hozzájárulás, hogy ők a
cégbírósághoz be tudják adni  kérelmüket.  Mellékelte  a  leendő elnök asszony a szükséges
nyilatkozatokat.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, a székhely használat azt jelenti egy egyesületnél, hogy
az a központi  ügyintézésüknek,  levelezésüknek a helye.  Az felmerült  a szociális  bizottság
ülésén,  hogy  visszavonásig  szóljon  ez  a  hozzájárulás,  illetve  összhangban  azzal,  ahogy
minden  más  egyesületet  is,  amikor  ilyen  tartós  természetbeni  támogatás  merül  fel,
természetesen évente be kell számolni nekik is a használatról.
Kondor Géza  polgármester:  pénzbe nem kerül,  visszaélési  lehetőség  ezzel  nincsen,  úgy
gondolja,  ha  egy  civil  egyesület  alakul  az  csak  a  települést  gazdagítja.  Kéri  a  bizottság
véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen
szavazattal javasolja a hozzájárulás megadását.

Kondor Géza polgármester: sok sikert kíván a megalakuláshoz. Aki támogatja a székhely
használati kérelmet, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

55/2014. (III.31.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson
kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21./2013. (XI.
6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a
Népi  Örökségek  Hagyományőrző  Egyesületet  (képviselő:  Müllerné  Póka
Krisztina) támogatja azzal, hogy a Révfülöp Káli u. 17. szám alatt levő IKSZT
épületében  a  civil  szervezetek  részére  kialakított  helyiséget  széhelyeként
használja. A támogatás visszavonásig érvényes.  
Az  Egyesület  köteles  évente  a  tárgyévet  követő  év  február  28-áig  előző  évi
tevékenységéről beszámolni a Képviselő-testület felé.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének
megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az
Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra. 
Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  beszámoló  benyújtásáról,  illetve  annak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.
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Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 

- a megállapodás megkötésére: 2014. április 30. 
- beszámolás: a beszámoló, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő

lejártát követő testületi ülésen.

Kondor  Géza  polgármester:  az  ülés  napirendjein  végig  értek.  A  lakosság  figyelmét  felhívja  a
hétvégén tartandó választásokra, amely az IKSZT épületben a Káli u. 17 szám alatt történik. 2014.
április  6-án  reggel  6.00  órától  19.00  óráig  lehet  szavazni.  A  választással  kapcsolatos  információt
megtalálják a Révfülöpi Képekben, a honlapon, képújságban illetve a hivatalban lévő hirdetményeken.
Megköszöni  a  képviselő-testületnek  aktív  közreműködést,  a  tévé  nézőknek  is  a  türelmet  a  kissé
hosszúra nyúlt, de operatív és hasznos ülésnek a végig követésében. A képviselő-testület ülését 18.05
órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
polgármester jegyző
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