
 
 

Tisztelt Révfülöpiek! 
 

2019. december 12-én, csütörtökön (!) 16.00 órától került 

sor a helyi képviselőtestület ülésére.  

• Tájékoztatást nem kaptunk arról, hogy a munkarend sze-

rinti hétfői ülésnap miért változott csütörtökre, és egyez-

tetés sem történt a képviselőkkel az új időpontról. 

• Az előző héten (december 4-én és 5-én) megtartott bi-

zottsági üléseken nem vett részt a napirendi pontok elő-

terjesztője, Kondor Géza polgármester. Így a bizottsági 

tagok 15 napirend tárgyalásánál nem kaptak választ 

kérdéseikre, javaslataikat nem tehették meg az előter-

jesztőnek. 
Az önkormányzati ügyek és döntések iránt érdeklődők számára röviden 

összefoglalom a történteket.  

*********************************************** 

A képviselőtestületi ülésen megjelent minden képviselő, a 

polgármester és több civil szervezet képviselője. 

A képviselő-testület elfogadta:  

• Kondor Géza polgármester lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentését. 

• Az előzetesen megküldött napirendet egy (Révfülöpi 

Képek karácsonyi megjelentetésére vonatkozó) kiegé-

szítéssel. 
 

A Képviselő-testület a következő döntéseket hozta: 
 

➢ Kondor Géza polgármester második alkalommal is Tö-

rök Péter képviselőt javasolta az alpolgármesteri 

posztra. A képviselők többsége, titkos szavazáson nem 

szavazott bizalmat neki. A következő képviselő-testü-

leti ülésen a polgármesternek új jelöltet kell megnevez-

nie az alpolgármesteri posztra. 

➢ Elfogadta a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet mó-

dosítását. 

➢ Elfogadta a 2020. évi belső ellenőrzési tervet, amely az 

Óvoda dolgozóinak közalkalmazotti besorolási helyes-

ségi ellenőrzésére vonatkozik.  

➢ Elfogadta az önkormányzat 2020. évi munkatervét je-

lentős kiegészítésekkel. 

(A GTT bizottság 17 konkrét napirendet, az OSZK bi-

zottság szintén több új napirend megtárgyalását kezde-

ményezte. A végleges és hivatalos munkatervet megér-

kezése után közzéteszem.) 

➢ Elfogadta a 2019. évi önkormányzati kulturális rendez-

vények értékelését, a 2020. évi tervezetet, azzal a kiegé-

szítéssel, hogy januárban újból foglalkoznak a témakör-

rel, a programösszetétellel, a finanszírozás stb. 

kérdéseivel. Döntött a képviselőtestület a Révfülöpi Ké-

pek karácsonyi lapszám megjelentetéséről.) 

➢ Elfogadta a volt „Idősek Otthon” épület Siffer Géza 

egyéni vállalkozónak raktározási célra történő 2020. évi 

bérbeadását 350.000,-Ft+ÁFA+rezsiköltség ellenében. 

➢ Elfogadta a Káli út 4. sz. alatti helyiségek (Szépség Sza-

lon és Virágbolt) bérbeadására pályázat meghirdetését.  

➢ Elfogadta a Káli út 4. sz. alatti faház és 468 m2 terület 

2020. évre szóló bérbeadását Fekécs István egyéni vál-

lalkozónak 120.000,-Ft+ÁFA+rezsiköltség ellenében. 

➢ Elfogadta a Halász u. 6. sz. alatti helyiség RévArt Galé-

ria céljára történő bérbeadását 2020. 06. 01-08. 31-ig 

120.000,-Ft+ÁFA+rezsiköltség ellenében.  

➢ Elfogadta Társulás által üzemeltetett (iskolai) konyha 

élelmezési normadíjak emeléséről szóló előterjesztést. 

➢ Elfogadta a Révfülöpi Fürdőegyesület 200.000,-Ft-tal 

történő 2020. évi támogatását. 

➢ Elfogadta a temetői urnafal (2x16) építésére a Csécs és 

Társa Bt. br. 3.502868,-Ft-os árajánlatát. 

➢ Elfogadta az egészségház felújítására a Csécs és Társa 

Bt. br. 18.254.969,-Ft-os árajánlatát. 

➢ Elfogadta a zártkerti utak felújítására vonatkozó 4 cég-

től történő árajánlat bekérését. 

➢ Elfogadta a helyi iskolások Rév településre kirándulá-

sának 600.000,-Ft-os autóbuszköltség támogatását. 

➢ Elfogadta a Révfülöp 8/5 és 8/6 hrsz.-ú ingyenesen át-

vett (császtai strandi) területek hasznosítási kötelezett-

ségről szóló nyilatkozatot. 

➢ Elfogadta a Révfülöp 9/2 és 10/7 hrsz.-ú (Császtai 

strand melletti) ingatlanok ingyenes átruházásával kap-

csolatos hiánypótlás benyújtását. 

➢ Elfogadta az Őszirózsa Nyugdíjasklub név-és székhely-

használati kérelmét. 

➢ Nem fogadta el a „Döntés a 2020. évi jelentősebb be-

ruházásokról” szóló előterjesztést, mivel nem az előter-

jesztés tárgyáról, hanem egy kb. 250-300 millió forintos 

hitelfelvételi eljárás megindításáról szólt. 

➢ Az ülés végén kissé teátrális jelenet közepette Kondor 

Géza előre megírt boríték jegyzőnek történő átadásával 

bejelentette, hogy népszavazást kezdeményez két képvi-

selőtársával a kultúrház megépítése érdekében!!! 

➢ Ez azért érdekes, mert minden képviselő, és településünk 

lakói is egyöntetűen támogatják a kultúrház megépíté-

sét…! Akkor erre miért is került sor borítékolva??? 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!      Révfülöp, 2020. január 5. 

(P.) Miklós Tamás képviselő, a hírlevél összeállítója. 


