
 
 

Tisztelt Révfülöpiek! 
 

A közélet és önkormányzati ügyek iránt érdeklődőket most 

két eseményről, képviselői fogadóórámról és a Révfülöp 

Nagyközség Képviselő-testülete közmeghallgatásáról sze-

retném röviden tájékoztatni. 

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

Miklós Tamás önkormányzati képviselő fogadóórája 

2020. január 23. 17.00 órától 
 

Köszönöm, hogy a Honismereti Gyűjteményben megtartott 

fogadóórámon számosan megtiszteltek véleményükkel és 

javaslataikkal, válaszolhattam kérdéseikre.  

A kötetlen beszélgetések során megfogalmazott javasla-

tok nagy részének megvalósítását képviselni fogom önkor-

mányzati munkámban. A javaslattevő személyek említése 

nélkül a teljesség igénye nélkül sorolom az elhangzott leg-

fontosabb közügyet érintő javaslatokat: 

➢ A településtisztaság jelentős, érzékelhető javítása, az utak 

mentén a piszok és rendezetlenség megszüntetése. 

➢ A 71-es műút mentén „borzalmas” állapotban lévő járdák fel-

újítása. (Jó példa: Balatonszepezd.) 

➢ A bicikli út révfülöpi szakaszának rendben tartása, javítása. 

➢ A „borzalmas” állapotú helyi buszvárok/megállók állapotá-

nak javítása, felújítása, átépítése. 

➢ A zöldhulladék elszállításának megoldása. 

➢ Képviselő-testületi ülések élőben közvetítése. 

➢ Tájékoztatás a révfülöpi rádió működéséről. 

➢ A horgászok számára illemhely létesítése a horgászhelyek 

közelében. 

➢ A strandi „horgászanomáliák” rendezése, a lehetőségekről 

egyértelmű tájékoztatás, az előírások betartatása. 

➢ A strandi bejárók hosszabb ideig vízben hagyása az őszi für-

dőzők számára. 

➢ A Császtai strand melletti állami terület, megszerzése esetén 

maradjon meg parkosított zöld területnek. 

➢ Az elhanyagolt Rózsakert felújítása, virágosítása és a terület 

folyamatos gondozása.  

➢ A CBA-bolt környezetének rendezése/rendeztetése és az ön-

kormányzati parkoló felújítása. 

➢ A helyi piac működésének bővítése, árukínálatának szélesí-

tése. 

➢ Helyi viszonyokat kiszolgáló kultúrház építése. 

➢ Gyakoribb és élőműsoros kulturális rendezvényeket, találko-

zási lehetőségek szervezését. 

➢ Alázatosabb, a lakossággal kapcsolatot tartó településveze-

tést. 

➢ Elhanyagolt ingatlanok rendben tartatása. 

➢ Égetés korlátozása, stégek kihelyezése, Globe Színház stb. és 

még jónéhány konkrét javaslat hangzott el. 

RNK közmeghallgatás 

2020. január 31. 17 órától – Községháza 
 

Sikeres volt a múlt év decemberi testületi ülésen kisebb vita után 

elfogadott kezdeményezésünk, hogy a költségvetés februári elfo-

gadása előtt is tartsunk lakossági közmeghallgatást. A község-

háza díszterme zsúfolásig telt, a kezdés előtt érkezők már csak az 

oldalfolyosón várakozva követhették a benti eseményeket.  

A közmeghallgatás jogszabályilag képviselő-testületi ülésnek 

felel meg, s a polgármester és a jegyző mellett a képviselők teljes 

számban jelentek meg. Napirendje a meghívóban közzétettek 

szerint került elfogadásra, majd lebonyolításra. 

➢ Első napirendi pontként Kondor Géza polgármester tartott vetített 

képekkel színesített rövid beszámolót az önkormányzat múlt évi és 

október óta elért sikeres működéséről, a jelentősebb projektekről, pá-

lyázati eredményeiről. 

➢ Beszámolójában bejelentette, hogy a helyi választási bizottság hite-

lesítette a kultúrházzal kapcsolatos 3 képviselő által benyújtott nép-

szavazási kezdeményezést, s ezt követően a helyi népszavazás elren-

deléséről 30 napon belül kell döntenie a képviselő-testületnek. 

➢ Ezt követően a megjelentek hozzászólásai következtek, amelyek ke-

retében több előre megírt, érzelmektől túlfűtött, néha tendenciózus 

felolvasás és véleményformálás mellett objektív válaszok, tényinfor-

mációk, valamint számos településkép és működést javító hozzászó-

lás, intézkedés kérése történt. 

A több mint 3,5 órás ülésen elhangzottakat nem lehet röviden ösz-

szefoglalni, a közügyek iránt érdeklődők számára javasoljuk a 

közmeghallgatásról készült felvétel megtekintését a helyi tévé 

adásában (valószínűleg szerdán), illetve a https://www.yo-

utube.com/channel/UCu8Oq1WnygJnHeXwRPOsUhg oldalon, hamarosan. 
 

A lakosság és a minden képviselő által akart kultúrház 

ügyében a hozzászólások és vélemények egyértelműen 

megerősítettek abban, hogy a helyi népszavazás értelmet-

len és felesleges pénzkidobás! A kultúrházat Mindenki akarja!  

Polgármester úr nagy akarása közben elhamarkodottan 

– végső képviselő-testületi egyeztetés és döntés nélkül – ké-

szíttette el a látogatóközpont impozáns terveit. Költsége a 

kezdeti 50-ről 300 millióra emelkedett. Közös képviselői fe-

lelősségünk, hogy a nyilvánosság előtt, bizottsági és testü-

leti döntéssel végre megvalósuljon az igényeink szerinti 

legjobban használható új kultúrházunk. Rugalmas együtt-

működéssel, az észszerű módosításokkal nem egyéni, ha-

nem a legjobb megoldást támogatom Révfülöp fejlődése ér-

dekében. Döntésünk évtizedekre meghatározza kulturális 

életünk alakulását és fejlesztését, amelyet szerintem mind 

polgármester úr és minden korábbi és jelenlegi képviselő 

tiszta szívvel akar.  

Révfülöp, 2020. február 2. 

Miklós Tamás 

képviselő, a hírlevél összeállítója. 

https://www.youtube.com/channel/UCu8Oq1WnygJnHeXwRPOsUhg
https://www.youtube.com/channel/UCu8Oq1WnygJnHeXwRPOsUhg

