
 
 

Tisztelt Révfülöpiek! 
 

Rendhagyó időket élünk és a legfontosabb, hogy a koro-

navírus járvány megfékezésére törekedve, a magunk 

egészségének megőrzése mellett segítsük a közösségi írt és 

íratlan szabályok betartását, támogassuk az önkormány-

zat ennek érdekében tett helyi erőfeszítéseit.  

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

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestü-

lete 2020. március 23-án, hétfőn 16.00 órától tartott ülést a 

községházán. A képviselőtestületi ülésen megjelent 6 fő 

képviselő. Bejelentette távolmaradását:  

• Miklós Tamás 

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

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 

2020. március 23-i ülésén 9 napirendi pontot tárgyalt. 
 

A képviselő-testület a következő döntéseket hozta: 
 

➢ Egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját a koro-

navírusjárvánnyal kapcsolatban tett helyi intézkedésekről. 
 

➢ Egyhangúan elfogadta a Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó 

helyreállításához vis maior támogatás igénylésével kapcso-

latos pályázat benyújtását. (40/2020. (III.23.) Kt. hat.) 
 

➢ Egyhangúlag elfogadta a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

alpolgármester megválasztására vonatkozó kötelezettség el-

mulasztása miatti törvényességi felhívására tett intézkedés-

ként, hogy az alpolgármester megválasztásáról – az egészség-

ügyi veszélyhelyzetre való tekintettel – más időpontban kíván 

dönteni. (41/2020. (III.23.) Kt. hat.) 

(Részlet az ülés jegyzőkönyvéből: „Kondor Géza polgármester: 

Tehát a járványügyi helyzetre való tekintettel nem élnének az 

alpolgármester választással. Nem ez volt a forgatókönyv, de 

látva azt, hogy mindenki maszkban van, elnapolnák, és a kö-

vetkező alkalommal, amikor erre lesz lehetőség, megejtik a 

szavazást.”) 
 

➢ Egyhangúlag elfogadta. hogy a belső ellenőrzési feladatok el-

látását külső szolgáltató bevonásával kívánja ellátni, és hogy 

a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Kövessiné Mül-

ler Katalin egyéni vállalkozóval 2020. évre 1.600.000 Ft (áfa 

mentes) díjazásért kössön szerződést a belső ellenőrzési fel-

adatok ellátására. A fizetendő díjazás lakosságarányosan Rév-

fülöpre eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hiva-

tal részére 2020. július 31-éig átadja. (42/2020. (III.23.) Kt. hat.) 
 

➢ Egyhangúlag elfogadta, hogy a Révfülöp Káli út 4. szám alatti 

57 m2 és 16 m2 alapterületű üzlethelyiséget a RévGast Bt. 

(8300 Tapolca, Ady E. u. 16.) számára 600.000 Ft+áfa/év 

bérleti díj ellenében bérbe adja. (A pályázati felhívásra ez az 

egy pályázat érkezett.) (43/2020. (III.23.) Kt. hat.) 
 

➢ 5 igen és 1 ellenszavazattal elfogadta, hogy a Szigeti strandon 

meglévő két WC csoport felújítását, családbarát kialakítását, 

baba-mama szoba kialakítását a strandon meglévő régi köl-

csönző épület átalakításával, egységes vizuális öltözőkabinok 

elkészítését a Csécs és Társa Bt. (8253 Révfülöp, Káli út 36.) 

nettó 22.399.395,-Ft vállalkozói díj ellenében elvégezze. 

(44/2020. (III.23.) Kt. hat.) 
 

➢ Egyhangúlag elfogadta a Szigeti strandra 1 db 5 m x 4,5 m-

es 22,5 m2 nagyságú úszóstég, 1 db horganyzott létrával, 1 db 

vízbe érkező csúszdával, rögzítő füllel lánccal és betonsúllyal 

eszköz beszerzését az Úszóstég Kft.-től (8220 Balatonalmádi, 

Veszprémi út. 17.) nettó 3.408.024,-Ft értékben. (45/2020. 

(III.23.) Kt. határozat) 
 

➢ Egyhangúlag elfogadta a Szigeti strandra 4 db csúszásmentes 

strandlépcső 2000 mm széles beszerzését az ITSZ Kft.-től 

(8100 Várpalota, Pf. 122.) nettó 2.815.200,-Ft értékben. 

(46/2020. (III.23.) Kt. hat.) 
 

➢ 5 igen és 1 ellenszavazattal elfogadta, hogy a Császtai stran-

don történő járdaépítés, tereprendezés kivitelezési munkála-

tainak elvégzésére a Csécs és Társa Bt.-vel (8253 Révfülöp, 

Káli út 36.) nettó 3.921.767,-Ft értékben szerződést köt. 

(47/2020. (III.23.) Kt. hat.) 
 

➢ 5 igen és 1 ellenszavazattal elfogadta, hogy a Császtai stran-

don történő automata öntözőrendszer kiépítésére a Csépcső 

Gáz Kft.-tét (8253 Révfülöp, Füredi út 4.) bízza meg nettó 

5.136.410,-Ft vállalkozói díj ellenében. (48/2020. (III.23.) Kt. 

hat.) 
 

➢ 5 igen és 1 ellenszavazattal elfogadta, hogy a Császtai stran-

don családbarát WC, baba-mama szoba, öltöző helyiség, egy-

séges vizuális öltözőkabin elkészítését a Csécs és Társa Bt. 

(8253 Révfülöp, Káli út 36.) nettó 20.327.281,-Ft vállalkozói 

díj ellenében elvégezze. (49/2020. (III.23.) Kt. hat.) 
 

➢ Egyhangúlag elfogadta a Császtai strandra 4 db csúszásmen-

tes strandlépcső 2000 mm széles lépcsőfelülettel, és 2 db csú-

szásmentes strandlépcső 1000 mm széles lépcsőfelülettel tör-

ténő beszerzését a ITSZ Kft.-től (8100 Várpalota, Pf. 122.) 

nettó 3.498.300,-Ft értékben. (50/2020. (III.23.) Kt. hat.) 

 

➢ Egyhangúlag elfogadta a Császtai strandra 1 db 5 m x 5 m es, 

25 m2 nagyságú úszóstég, 2 db saválló létrával, 1 db vízbe 

érkező csúszdával, rögzítő füllel lánccal és betonsúllyal esz-

köz beszerzését az Úszóstég Kft.-től (8220 Balatonalmádi, 

Veszprémi út. 17.) nettó 3.806.250,-Ft értékben. (51/2020. 

(III.23.) Kt. hat.) 

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

Miklós Tamás 

képviselő, a hírlevél összeállítója 


