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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK DÖNTÉSEI 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 

2021. október 25-i nyilvános ülése 

 
93/2021 (X. 25.) Kt. határozata a közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról. 

96/2021. (X. 25.) Kt. határozat a Révfülöpi Vízi Sportegyesület Császtai stran-

don lévő 7/1 hrsz.-ú ingatlan, kis vízi telep használatára szerződés kötéséről. 

A testület 2022. január 1-től 2024. december 31-éig az egyesület hasz-

nálatába adta a területet évi bruttó 150.000,-Ft (+inflációkövetéssel). 

97/2021. (X. 25.) Kt. határozat a Halász utcai önkormányzati tulajdonú ingatla-

nok – sportpályafejlesztési koncepciójának meghatározásáról. 

A testület egyetértett a sportpálya területén a régi öltöző épület helyett 

Pupos Csaba által készített fejlesztési elképzelés alapján új sport-sza-

badidős központ létesítésével. Ennek érdekében támogatta a 1258, 

1255, 1254, 1253 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok egységesen Z-2* 

övezetbe átsorolását, és hogy a Gazdasági Településfejlesztési és Tu-

risztikai Bizottság a fejlesztésekkel összefüggő javaslatokat, észrevéte-

leket tegyen, illetve további egyeztetéseket folytasson a tervezővel. 

98/2021. (X. 25.) Kt. határozata a Halász utcai önkormányzati tulajdonú ingatla-

nok – Rózsakert – fejlesztési koncepciójának meghatározásáról. 
 

99/2021. (X. 25.) Kt. határozata az IKSZT és az 566/2 hrsz-ú ingatlan fejlesztési 

koncepciójának meghatározásáról.  

A testület tudomásul vette a tájékoztatót és felkérte a polgármestert, 

hogy tegyen javaslatot a településgazdálkodási telephely korszerűsíté-

sére. 

100/2021. (X. 25.) Kt. határozata a Villa-Filip tér, posta környéki területrész 

(1122/1, 1127, 1130, 1128, 1129, 1135 hrsz.) fejlesztési koncepciójának 

meghatározásáról. 

A testület a tájékoztatást tudomásul vette, azzal, hogy a következő HÉSZ 

felülvizsgálatkor kerüljön sor az 1099 hrsz.-ú út út funkciójának meg-

szüntetésére, valamint az 1131 hrsz.-ú terület Z-1 övezeti besorolására, 

az 1130. és 1121. hrsz.-ú területek VT-2 besorolására. 

101/2021. (X. 25.) Kt. határozata a Révfülöp 1213 hrsz.-ú ingatlant érintő HÉSZ 

módosításra vonatkozó partnerségi egyeztetés lezárásáról. 
 

102/2021. (X. 25.) Kt. határozata környezeti vizsgálat szükségességéről a „Rév-

fülöp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítása/pontosítása az 

1213 hrsz.-ú területre vonatkozóan” tárgyában. 

A testület döntött arról, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem 

tartja szükségesnek. 
 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 

2021. november 22-i nyilvános ülése 
 

Mivel az ülés hivatalos jegyzőkönyve és az elfogadott határo-

zatok ez idáig nem kerültek közzétételre az önkormányzat 

honlapján, ezért azokról pontos információt egyelőre nem 

tudok közölni. Az ülés napirendjén szerepelt: 

Beszámoló a Turisztikai Információs Iroda 2021. évi tevékeny-

ségéről, valamint a Turisztikai Információs Iroda Működési 

Szabályzatának elfogadása. Tájékoztató a védőnői szolgálat, 

valamint az helyi Értéktár Bizottság tevékenységéről, a Rév-

fülöpi Honismereti Gyűjtemény működéséről. 

Döntés született a Révfülöp 2325/35. és 2325/36. hrsz-ú ingat-

lanok minősítéséről, az önkormányzat vagyonáról és a va-

gyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról, 

a 2325/35. hrsz-ú ingatlan értékesítési szándékáról, a 2022-

2023. évi Balaton átúszás lebonyolítására vonatkozó együtt-

működési megállapodásról, a Rév-Art Galéria bérletére ér-

kezett kérelem elbírálásáról. 

Sor került a Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelmek 

elbírálására, a nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelé-

sére kiírt pályázat elbírálására, közszolgáltatási szerződés 

kötésére, a feladat ellátását szabályozó önkormányzati rende-

let módosítására, valamint döntés történt a TOP Plusz pályá-

zatokon való részvételről is. 

 
 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 

2021. december 13-i nyilvános ülése 
 

15/2021 (XII.15.) Kt. rendelet a 2021. évi költségvetésről szóló 

2/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelete  módosításáról. 

Sor került a település 2021. évi költségvetésének 617 millió fo-

rintról 643 millió forintra emelésére. 

16/2021. (XII. 15.) Kt. rendelet Révfülöp Nagyközség Önkor-

mányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2013. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról. 

Módosításra került Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szer-

vezeti és Működési Szabályzatának rendkívüli ülés kötelező ösz-

szehívásának passzusairól szóló rész. 

126/2021. (XII. 13.) Kt. határozata a 2022. évi belső ellenőrzési 

terv elfogadásáról. 
 

127/2021. (XII. 13.) Kt. határozata a Képviselő-testület 2022. 

évi munkatervéről 
 

128/2021. (XII. 13.) Kt. határozata a 2022. évi munkaterv ösz-

szeállításához a bizottsági ülések időpontjáról. 

Az Oktatási, Szociális és Kulturális, valamint Gazdasági, Tele-

pülésfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökökkel történő 

egyeztetés szerint együttes ülést tathatnak a tárgyalandó napi-

rendek nagyfokú azonossága esetén.  

129/2021. (XII. 13.) Kt. határozata a 2021. évi kulturális rendez-

vények megvalósulásának értékeléséről, a 2022. évi kulturá-

lis rendezvénynaptár tervezetéről. 

A testület elfogadta a művelődésszervező beszámolóját, valamint 

a 2022. évi rendezvénynaptár tervezetét két kiegészítéssel. A tes-

tület felkérte a művelődésszervezőt a feladatellátáshoz használt 

eszközökről leltárának, valamint az új beszerzésre javasolt esz-

közök listáinak összeállítására, és egy januári kötetlen beszélge-

tés megszervezésére a helyi civil szervezetek vezetőivel és a helyi 



vállalkozókkal, a rendezvényinformációk összegyűjtése érdeké-

ben.  

130/2021. (XII. 13.) Kt. határozata az ingyenesen átvett 8/5. és 

8/6. hrsz-ú ingatlanok hasznosításáról. 

A 2011-ben az MNV Zrt-től átvett 8/5. és 8/6. helyrajzi számú 

császtai strandi ingatlanok hasznosításáról történő kötelező 

adatközlés. 

131/2021. (XII. 13.) Kt. határozata az Értéktár Bizottság tevé-

kenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. 

Elfogadta a testület a helyi értéktári tevékenység legújabb fejle-

ményeiről – a Fülöpi templomrom, a régi hajóállomás épülete és 

a Révfülöp-Balatonboglár tó-átúszó verseny helyi értékké nyil-

vánításáról – készült előterjesztést. 

132/2021. (XII. 13.) Kt. határozata szavazásból történő kizárás-

ról. 

A polgármestert saját kérésére kizárta a következő napirend 

döntéshozatalából. 

133/2021. (XII. 13.) Kt. határozata a 2021. évi kulturális rendez-

vények megvalósulásának értékeléséről, a 2022. évi kulturá-

lis rendezvénynaptár tervezetéről. 

A testület megismételte a 129/2021. (XII. 13.) Kt. határozatban 

olvasható napirendről hozott döntését. 

134/2021. (XII. 13.) Kt. határozata együttműködési megállapo-

dás kötéséről a Kacsajtosi úti gyalogos felüljáró híd felújítá-

sára. 

A testület támogatta az MCC saját költségén történő gyalogos 

felüljáró felújítását, ennek megvalósítására a Pelso Talentum In-

gatlanfejlesztő Kft-vel történő együttműködési megállapodás 

megkötését, az értéknövelt beruházás és jogok Önkormányzat 

számára történő átadását. 

135/2021. (XII. 13.) Kt. határozata a Révfülöp 2325/35. hrsz.-ú 

önkormányzati ingatlan pályázat útján történő értékesítésé-

ről. 

A testület döntött az önkormányzat  tulajdonú 2325/35 helyrajzi 

számú, Szőlő utca 37. szám alatti ingatlant értékesítéséről. 

136/2021. (XII. 13.) Kt. határozata a nem közművel összegyűj-

tött szennyvíz kezelése, elszállítása díjáról. 

A testület elfogadta 2022. január 1-jétől a eladatot ellátó szol-

gáltató, Németh László által ajánlott díjat. 

137/2021. (XII. 13.) Kt. határozata a Császtai strand nyugati szé-

lén található, a Magyar Államtól ingyenesen átvett 9/2. és 

10/7. területek hasznosítási koncepciójának meghatározásá-

ról. 

Az érintett terület fejlesztésével kapcsolatban horgász és vitorlás 

sport bázis, vízi járművek tároló helyének, valamint vízi tanös-

vény és sétány kialakítása került elfogadásra. A testület felhatal-

mazta a polgármestert a koncepció alapján elhelyezési vázlat-

terv/ látványterv készíttetésére és a testület márciusi ülésére tör-

ténő előterjesztésére. 

A RNÖ képviselő-testület fenti üléseinek részletes  

napirendi előterjesztései a 
http://www.revfulop.hu/magyar/kepviselo_testuleti_ule-

sek_eloterjesztesek  

oldalon, az ülések jegyzőkönyvei a 

http://www.revfulop.hu/magyar/kepviselo_testuleti_ule-

sek_jegyzokonyvek  

oldalon olvashatók. 

A képviselő-testületi ülések felvételről megtekinthetőek a 

https://www.youtube.com/channel/UCu8Oq1WnygJnHeXwR-

POsUhg oldalon. 

 

 

H A M A R O S A N 
 

Révfülöp Nagyközség képviselő-testülete  

következő ülését 

2022. február 14-án (hétfőn) 16.00 órakor  

tartja a községháza Szontagh Tamás termében. 
 

Az ülés napirendje: 
 

1. A 2022. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása. 

2. A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

3. Beszámoló a helyi könyvtári ellátásról, a könyvtár működésé-

ről (2021. évről). 

4. A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló 

rendelet módosítása. 

5. Polgármester illetményének megállapítása, alpolgármester 

tiszteletdíjának felülvizsgálata. 

6. Iskolai körzethatárok véleményezése. 

7. Lakossági víz- és csatornadíj támogatás pályázat. 

8. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása. 

9. Szigeti strand 5., 6., 7. számú üzlet (büfé) szerződések meg-

szűntetésére érkezett kérelem. 

10. Szigeti strand 5., 6., 7. számú üzlet (büfé) üzemeltetésére ér-

kezett kérelem elbírálása. 

11.Mentőállomás létesítéséhez önkormányzati szándéknyilatko-

zat (szóbeli előterjesztés) adása. 

12. IBBC horgászverseny megrendezése iránti kérelem elbírá-

lása. 

13. A Révfülöp 1178/5. és a 1178/7 hrsz-ú ingatlanok állami tu-

lajdonban levő hányada átvétele szándékának kinyilvánítása 

14. Káli u. 17. szám alatti irodahelyiség bérletére érkezett kére-

lem elbírálása 

Révfülöp, 2022. február 10. 

Miklós Tamás 
képviselő, a hírlevél összeállítója 

pmiklostamas@gmail.com  

 

Egészségben eltelő, sikeres és boldog új esztendőt 

minden közügyek iránt érdeklődő olvasónak (is)! 
 

 
A Fülöpi hegyoldal az Ecséri domb felől, 2021. december 25-én 
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