
J E G Y Z  Ő K Ö N  Y V

Készült:  Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  2008.  szeptember  8-án  15.30  órai 
kezdettel tartott üléséről.

Jelen vannak:  Miklós Tamás polgármester, Török Péter alpolgármester,
Eitner József, Gángó István, Dr.  Németh Csaba,
Simonné Lakosi Erzsébet, Székely Szabolcs képviselő-testületi tagok.

A meghívottakból jelen vannak:
Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Bíró Istvánné pénzügyi főmunkatárs,
Bárkányi Emőke gondozónő, Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke,
Ifj.Szegi János Horgászegyesület és Sportegyesület Elnöke,
Domonkos Aladárné Nyugdíjas Klub Elnöke, 
Novák Ernő Hotel Révfülöp Kft. ügyvezető.

Távolmaradását bejelentette: Ujváriné Handó Melinda képviselő-testületi tag.

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, a civil szervezetek elnökeit, 
a  meghívottakat,  Révfülöp  polgárait,  üdülővendégeit,  akik  a  televízión  keresztül  kísérik 
figyelemmel a képviselő-testület ülését.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 6 fő és 
a polgármester jelen van.

Bejelenti, hogy a képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal vesz részt Zsitnyányi István a 
Fürdőegyesület Elnöke és Ifj.Szegi János a Horgászegyesület, Sportegyesület Elnöke.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére, javasolja Simonné Lakosi Erzsébet és 
Gángó István képviselőket. 

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül elfogadta az ülés jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Simonné Lakosi Erzsébet, Gángó István

Jelentés  a lejárt  határidejű képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról,  beszámoló a két 
ülés között történt eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottságok elnökeinek 
beszámolója a két ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Miklós Tamás polgármester: szóbeli kiegészítés: 2008. május 27-ére virradóra betöréses lopás 
történt az önkormányzat műszaki telephelyén, az okozott kár 472 e Ft, a feljelentést megtették 
ismeretlen tettesek ellen. Július 20-ára virradóra az orvosi szolgálati lakás elől, illetve a Birka 
Csárda elől padokat feszíttek fel és tulajdonítottak el, a kár 100 e Ft. A nyomozás lezárásra 
került  ismeretlen  tettes  megállapítással.  Július  30-ára  rendkívüli  képviselő-testületi  ülést 
hívott össze, két napirendi pontot tárgyaltak:  a Révfülöpi Általános Iskola és volt kővágóörsi 
pedagógus munkaügyi  perével  kapcsolatban  a  Révfülöpi  Iskolafenntartó  Társulás  kérésére 
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anyagi fedezet biztosításáról döntött a testület, visszafizetési kötelezettség mellett. Másrészt 
az evangélikus templomba orgonavásárlásra 200 e Ft anyagi támogatás biztosítását fogadta el 
a  testület.  Augusztus  21-re  összehívta  a  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai 
Bizottság rendkívüli ülését – a Turisztikai Tanácsadó Testület tagjaival kibővítve – napirendje 
a Magyar-Finn Baráti  Társaság révfülöpi  csoportja által  kezdeményezett  finn testvérvárosi 
kapcsolat véleményezése lett volna. Az ülés a bizottsági tagok hiányában határozatképtelen 
volt.  Az  Új  Magyarországi  Fejlesztési  Terv  Közép-dunántúli  Regionális  Operatív 
programjában  pályázatot  nyújtottak  be  korábban  a  „Hullámok  hátán  a  XXI.  század 
iskolájáért”  címmel.  A  révfülöpi  Általános  Iskola  felújításának  befejezése,  közösségi 
színterek kialakítása céljából. A pályázat befogadásra került, majd értékelése során elérte a 
szakmai megfelelőséghez szükséges pontszámot, azonban a pályázati keretösszeg kimerülése 
miatt  nem  részesült  támogatásban.  Olyan  nagyszámú  pályázati  igény  érkezett,  hogy  a 
kormány úgy döntött, hogy a következő hónapokban lehetővé teszi a 2007-2013 közötti EU-s 
keret egy részének korábbi megnyitását és további projektet fog támogatni. Augusztus 25-ével 
Mezriczky Anna könyvtáros megvált a településtől, Veszprémbe költözve, veszprémi iskolai 
könyvtárosként  dolgozik tovább.  A könyvtár  szeptember  12-ig zárva tart,  majd ideiglenes 
jelleggel Handó Melinda kulturális menedzser veszi át. Az augusztus 20-i állami ünnepségen 
került sor a „Villa Filip” Érdemrend kitüntetés átadására Kiss Ervin részére, melyhez ezúton 
is  gratulálunk,  jó  egészséget  kívánunk.  Ugyanezen ünnepségen köszöntötték  Eitner  József 
volt  iskolaigazgatót  20  éves  vezetői  tevékenysége  alkalmával,  illetve  az  általános  iskola 
országos  versenyeken  kiemelkedő  eredményeket  elért  diákok  tárgyjutalmát  adták  át,  a 
felkészítő tanárokat köszöntötték. Örömmel számol be arról, hogy a helyi  önkormányzatok 
közművelődés érdekeltségnövelő támogatás keretében az önkormányzat pályázati úton 169 e 
Ft támogatást nyert információs rendszer fejlesztésére. Az ÖTM által meghirdetett „település 
közeli  turistautak  felújítása”  elnevezésű  pályázaton,  az  önkormányzat  a  Fülöp-hegyi 
millenniumi kilátóhoz vezető turistaút információs táblarendszer felújítására 700 e Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert. 

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  átruházott 
hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: 5 fő részére tüzelőtámogatást, összesen 142.500 Ft 
összegben állapított  meg,   2  fő  részére  30.000 Ft  összegű  átmeneti  segélyt.  Beiskolázási 
támogatást  9  középiskolásnak,  egyenként  13.000  Ft  összegben,  26  általános  iskolásnak 
egyenként 10.000 Ft összegben, összesen 377.000.-Ft összeget biztosított.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a lejárt határidejű képviselő-
testületi  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentéssel  –  a  szóbeli  kiegészítéssel  együtt   - 
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

75/2008. (IX.8.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt eseményekről, 
valamint a két ülés közötti időben történt átruházott  hatáskörök gyakorlásáról szóló 
beszámolót – a kiegészítéssel együtt – elfogadja.
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Miklós  Tamás  polgármester:  előterjeszti  a  képviselő-testületi  ülés  napirendjére  vonatkozó 
javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

A Képviselő-testület  7  igen szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül  elfogadja  a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d

1.) Hotel Révfülöp Kft. kérelme a helyi építésrendezési terv módosítására. Településrendezési 
     szerződés megkötése. 

Előadó: Miklós Tamás polgármester
2.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.13.) Kt.
     rendelet módosítása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester
3.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2008. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.

Előadó: Miklós Tamás polgármester
4.) Nyugdíjasok helyzete Révfülöp településen.

Előadó: Bárkányi Emőke gondozónő
5.) Sportegyesület beszámolója.

Előadó: ifj. Szegi János Horgászegyesület Elnöke
6.) Felszíni csapadékvíz elvezetés tervezése.

Előadó: Miklós Tamás polgármester
7.) Rekultivációs pályázat önerejének biztosítása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester
8.) Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester
9.) Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester
10.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozási
        nyilatkozata.

Előadó: Miklós Tamás polgármester
11.) Testvérvárosi kapcsolat kezdeményezése a finnországi Sodankylä városával.

Előadó: Miklós Tamás polgármester
12.) Polgármesteri Hivatal működésének korszerűsítése, fejlesztése. Térinformatika,
       GIS és ingatlanadózás nyilvántartás e-önkormányzati korszerűsítése.
 Előadó: Miklós Tamás polgármester
13.) Pályázat elkészítő és bonyolítói szerződés megkötése.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

1.) Hotel Révfülöp Kft. kérelme a helyi építésrendezési terv módosítására. 
Településrendezési  szerződés megkötése. 

Miklós  Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  írásban  megkapták.  A  Hotel 
Révfülöp  szálloda  új  tulajdonosi  kézbe  került.  Májusban  a  Hotel  Révfülöp  Kft  levélben 
fordult  az  önkormányzathoz,  melyben  kérte  a  tulajdonában  lévő  terület  helyi  építési 
szabályzat  módosítását,  saját  költségviselés  mellett.  Révfülöp  nagyközség  érdekelt  az 
üdülőhelyi  fejlesztésben és  a  település  érdekeit  szem előtt  tartva  korábban is  támogatta  a 
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Hotel  Kft-nek  bizonyos  fejlesztési  elképzelését.  Tárgyalások  után  előkészítették  a  helyi 
építési  rendezési  terv  módosítására  vonatkozó  javaslatot.  Településrendezési  szerződés 
megkötésére dolgoztak ki javaslatot. Ez a mai napirendi pont témája. Tájékoztatást kaptak a 
képviselők arról is, hogy a Hotel Révfülöp Kft. érdeklődött a hotel előtt elzárt terület esetleges 
megszerzésével, bérlésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytatnak, ez nem 
tartalmazza a napirendi pont anyagát. A bizottsági ülésre meghívásra került a Hotel Révfülöp 
Kft  ügyvezetője  ill.  meghívásra  került  a  mai  testületi  ülésre  is.  Kéri,  hogy ismertessék  a 
fejlesztési elképzeléseiket. 

Novák Ernő  Hotel Révfülöp Kft. ügyvezető: köszöni a lehetőséget. Maga is építészmérnök, 
5-6  éve  tevékenykednek  a  déli  parton.   Jelenleg  Balatonboglár  főterét  építik.  Vállalkozói 
alapon üzleteket, lakásokat és városközpontokat alakítanak ki. Illetve egy hasonló üdülőfalut 
Balatonöszödön. Ez adta az ötletet, így esett a választás az évek óta hányatott sorsú Révfülöp 
Hotelre,  amelyben  azt  látták,  hogy  a  minőségi  turizmus  számára  is  lehetne  fejleszteni. 
Hisznek  a  Balatonba,  hogy  ennek  van  jövője  és  valóban  a  szezon  megnyújtásával 
munkalehetőséget  adnak  az  itt  élőknek.  Ezt  a  déli  parton  már  bebizonyították.  Jelenleg 
folyamatban  vannak  az  építési  engedélyek,  egy  négycsillagos  wellness  hotelben 
gondolkodnak. Próbálnak egy melegvizes wellnesst párosítani az appartmann, szálloda  mellé, 
- befektetők bevonásával -, nem titkolják az appartmannokat értékesíteni kívánják. A wellness 
nem  csak  a  szálloda  vendégeit  szolgálná  ki,  hanem  kifelé  is  dolgozna.  Keresik  a 
lehetőségeket, hogyan lehet ezt feltölteni. Új épületszárnyra is szükség lenne, ez egy második 
ütem  lenne.  A  szálloda  beruházását  jövő  év  tavaszán  kezdenék  meg  és  2010  április, 
májusában szeretnék megnyitni. Fontosnak tartja a jó együttműködést a településsel. Falusi 
turizmus, borturizmus, ami lehetőséget nyit az őszi téli időszakban is a működtetésre,  ehhez 
is  szükséges  egy  együttműködés  kidolgozása.  Minden,  ami  a  falufejlesztéssel 
összekapcsolható ők is keresik az együttműködést. Kéri a képviselő-testület segítségét.

Miklós Tamás polgármester : kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a 
bizottság  4  igen  szavazattal  támogatja  a  Hotel  Révfülöp  Kft.  üdülőhelyi  fejlesztési 
elképzeléseit. Javasolják a képviselő-testületnek, a település érdekeinek szem előtt tartásával, 
a településrendezési szerződés megkötését.

Kérdés:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja: elmondja,  a  szálloda  két  éve  nem működik,  ez  az 
önkormányzatnak  kb.  10  millió  Ft  bevétel  kiesést  jelentett.  Becslése  szerint  15-20  fő 
munkalehetősége elmaradt. Amikor megvették az épületet, az üzemelés elmaradásáról miért 
nem  tájékoztatták  az  önkormányzatot?  A  tájékoztatóban  elhangzott,  hogy  az  idén  sem 
szándékoznak  kinyitni.  Az  együttműködésnek  két  oldala  van,  úgy  érzi  a  turisztikai 
fejlesztésben 3 évig nem fognak részt venni. Ez összeegyeztethető ezzel az elképzeléssel?

Török  Péter  alpolgármester: bizottsági  ülésen  nem  tudott  részt  venni,  a  Kft 
ingatlanértékesítéssel  foglalkozik,  Novák  úr  által  elmondottak  pedig  egy  turisztikai 
attrakcióról szólnak, a Kft. működési területébe belefér?

Novák  Ernő  Hotel  Révfülöp  Kft  ügyvezető:  válasz:  sajnálja,  hogy  a  szálloda  jelenlegi 
formájában 3 évig nem fog üzemelni. A múlt évért nem ők a felelősek. Ők úgy döntöttek, 
ezen  a  színvonalon  nem  kívánják  üzemeltetni.  Visszabontják  az  épületet,  új  elemekkel 
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megtöltve egy négycsillagos szálloda minőséget kívánnak kialakítani. Négy-ötezer forintért 
nem  kívánják  kiadni  a  szobákat  15-20  e  Ft-ban  gondolkodnak.  Hisznek  abban,  ha  jó 
szolgáltatást  adnak,  nem csak  szálloda,  wellness,  hanem falusi  turizmussal  is  összekötve, 
akkor  el  lehet  adni.  Valóban  ingatlanfejlesztők  és  szállodaüzemeltetők,  az  üzletet  abban 
látják, hogy ezeket az appartmannokat, építendő lakásokat el tudják adni magyar családoknak, 
akik ebbe pénzt fektetnek be. Például 10 vagy 20 millió Ft-ért meg lehet venni egy kétszobás 
lakást. Sok helyen működik az, hogy 50%-ot befizeti a család, a másik 50%-ra 10-20 éves 
hitelt vesz fel, amiben ők segítenek, hogy pénzügyileg is összerakják ezt a történetet. Mégis 
van egy balatoni nyaralója, ahova le tudnak jönni nyári szünetben, vagy 1-1 hetet ősszel és 
tavasszal.  A  többi  időszakot  pedig  visszaadja  az  üzemeltetőnek,  ezek  nem  ők  lennének, 
hanem hoznának egy profit, aki ért hozzá. Nem szeretnének üzemeltetők lenni. Borturizmus, 
minőségi  borokkal,  téli  hónapokban  falusi  disznótoros,  le  kell  csalni  a  vendégeket, 
programokat  kell  adni.  Üzemeltetési  idő  kibővítése,  15-20  embernek  tudnának 
munkalehetőséget biztosítani.

Gángó István  képviselő-testület  tagja:  véleményét  négy pontban  foglalta  össze.  Javasolja, 
hogy az önkormányzat a jövőben is támogassa a Hotel Révfülöp Kft. saját tulajdonában lévő 
ingatlanán  (1178/9  hrsz.)  minden  olyan  fejlesztési  elképzelését,  amire  az  I.  fokú  építési 
hatóság jogerős építési engedélyt kiad. Tudomása szerint a meglévő hotel épület felújítására, 
átépítésére az építési engedély folyamatban van. Ha az építési szándékuk komoly, akkor el 
lehetne  kezdeni  a  kivitelezést,  és  ezzel  azt  jelzik,  hogy  nemcsak  szavakban,  hanem  a 
valóságban is azt az álláspontot képviselik, hogy a turisztikai programunkban részt vesznek. 
Az építési munkák elkészülte azt bizonyítja, hogy ezek a szavak nem csak ígéretek, hanem a 
fejlesztés a valóságban is megvalósul, vagy már megvalósulni látszik és a megvalósításhoz 
rendelkeznek a szükséges anyagiakkal. Úgy érzi, ezzel tudnák a választók felé bizonyítani, 
hogy amiről  beszélgetnek,  annak valóság alapja van.  A vízparti  ingatlan  nagy kincs,  vele 
nagyon körültekintően kell bánni és gazdálkodni. A hasznosításával kapcsolatos ígérgetéseket 
is  nagyon meg kell fontolni, hogy az valóban a község érdekeinek mindenben megfeleljen és 
ezt egy olyan szerződéssel kell dokumentálni, ami ezeket az elvárásokat jogilag is biztosítja. 
Intő példa a kemping 40%-os tulajdonjogának az elvesztése. A Balaton-törvény módosítása 
jelenleg  is  tart,  véleménye  szerint  azt  be  kellene  várni,  mert  a  jelenleg  hatályos  Balaton-
törvény  alapján  került  elfogadásra  a  most  hatályos  rendezési  tervük.   8/2005.  (III.25.) 
rendeletével Révfülöpre készült kimondottan vízparti rehabilitációs tanulmányterv elfogadása. 
Nem tudják, hogy az új Balaton-törvény elfogadása érinti-e ezt a vízparti rehabilitációs tervet. 
Nem javasolja elfogadni, szerződést kötni sem tudnak, mert nem ismerik, hogy mit tartalmaz. 
Összefoglalva  megfogalmazott  egy  határozati  javaslatot  és  képviselői  indítványként 
előterjeszti: az előterjesztett településrendezési szerződés tervezetet ne fogadják el, vegyék le 
napirendről,  mivel  a  3.  pont  alapján  jelenleg  nem  aktuális.  A  szerződés-tervezet  nem  a 
település  érdekeit  szolgálja,  jogilag  több,  olyan  nem  egyértelmű,  vitára  alkalmas 
megfogalmazást  tartalmaz,  több  pontjában  az  önkormányzati  tulajdon  földrészletekre 
vonatkozóan  ráutaló  magatartással,  annak  hasznosítására  kötelezi  el  magát.  Javasolja  név 
szerinti  szavazással  döntsenek  a  kérdésben,  amennyiben  nem  támogatják  a  képviselők 
javaslatát. 

Török Péter alpolgármester:  elmondja, a bizottsági ülésen elhangzott javaslatot támogatja,  a 
többi dolog pedig tárgyalás alapját képezi. 

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
elmondja, észrevehető az elmúlt években, hogy a Balaton-parton jelentős visszaesés történt az 
idegenforgalomban.  Valószínű  ennek a  visszaesésnek esett  áldozatul  a  Hotel  Révfülöp  is. 
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Révfülöpön kialakult egy törzsvállalkozói réteg, akik át tudták vészelni nagyjából ezeket a 
nehéz időket, ezekkel a vállalkozókkal korrekt kapcsolata alakult ki az önkormányzatnak. Az 
önkormányzatnak  az  a  feladata,  hogy  támogassa  azokat  a  vállalkozásokat,  akik  korrekt 
kapcsolatokat kívánnak az önkormányzattal kialakítani. Az hogy egy-egy vállalkozás milyen 
volumenű és mekkora a tőkeigénye, az nagyon befolyásolja a tulajdonosi kört is. Révfülöpön 
kevés az olyan vállalkozó, aki nagy tőkeigénnyel, nagy beruházásokra képes. Velük is egy 
korrekt  kapcsolatra  törekszenek.  Ha a  településen  meg tud valósulni  egy ilyen  beruházás, 
vendéget tud hozni, munkalehetőséget tud teremteni, akkor ezt csak üdvözölni tudják. Egy 
vállalkozás működésébe nem szólhatnak bele, viszont az együttműködési szándékot ki tudják 
mutatni  azzal,  hogy  a  településrendezési  terv  módosításához  hozzájárulnak.  Az,  hogy   a 
későbbiek során még miről tudnak tárgyalni, és milyen kapcsolatok lesznek közöttük, a jövő 
el fogja dönteni. Javasolja a bizottsági álláspont szerint, a képviselő-testület járuljon hozzá 
ennek  a  településrendezési  szerződésnek  a  megkötéséhez.  A  képviselő  úr  által  említett 
mondatok a bizottsági ülésen már törlésre kerültek a szerződéstervezetből, az ülésen már így 
került elfogadásra. A szomszédos ingatlanok kérdése a mai ülésnek nem témája.

Miklós Tamás polgármester: kérdése jegyző asszony felé, a HÉSZ módosításnak mennyi a 
becsült lezárási ideje? Novák úrtól kérdezi, amennyiben az I. fokú építési hatóságtól építési 
engedélyt kapnak, mikor tervezik a beruházás megindítását?

Novák Ernő Hotel Révfülöp Kft. ügyvezető: válasz: a szállodafejlesztéshez pályázatot adtak 
be, kaptak már egy nyilatkozatot, hogy a munkákat megkezdhetik, írásban még nem kötöttek 
szerződést,  ezt  még  meg  kell  várni.  Remélik,  szeptemberre  már  rendelkeznek  építési 
engedéllyel  is.  Március  körül  gondolták  elkezdeni.  Elképzelhető,  hogy a  bontás  október-
novemberben elkezdhető. Csak a beton szerkezet maradna meg, a többi elbontásra kerül. Aki 
el akarja vinni a belső ablakokat, ajtókat, berendezési tárgyakat, radiátorokat Kondor Gézánál 
lehet  jelentkezni,  ingyen  el  lehet  vinni.  A jogerős  építési  engedély  megléte  után  azonnal 
elindítják a felújítást.

Hamarné  Szöllősy  Emília  jegyző:  válasz:  meg  kell  várni,  hogy  a  központi  jogszabályok 
lehetővé tegyék ezt a módosítást. Az építési törvény szabályozza a rendezési terv módosítását, 
a módosítással kapcsolatosan ugyan azon eljárásokat le kell folytatni, mintha egy új rendezési 
tervet készíteni az önkormányzat.  33 szakhatóság megkeresése, főépítészi véleményeztetés, 
közszemlére tétel, bizottsági, testületi ülések időpontjai. A legutóbbi módosítás másfél évet 
vett igénybe. Erre most is valószínűleg szükség lesz. Ha a Balaton Törvény lehetővé teszi, 
utána  tudnak  tervezői  megbízást  adni  a  feladatra,  illetve  a  hatósági  egyeztetéseket 
megkezdeni. 

Miklós Tamás polgármester:   felmerült benne is az a félelem, hogy esetleg csak értéknövelő 
lehetőségként jön be, hogy  HÉSZ-t módosítani és ingatlanként tovább lehet adni ugyanazt a 
területet nagyobb beépíthetőséggel, ami többet ér. Egyértelmű, hogy turisztikai fejlesztésben 
érdekelt a település. Az elvi támogatással mindenki egyetért. Módosításra került a bizottsági 
ülésen a szerződés-tervezet.  Kiegészítené a tervezetet  azzal,  hogy az önkormányzat  kiköti, 
hogy a HÉSZ módosítás önkormányzati elfogadásának előfeltétele, hogy a Hotel Révfülöp 
Kft. megkezdje a szállodával kapcsolatos felújítási  munkálatokat.   Javasolja a tervezetet  a 
módosítással  ill.  a  fent  említett  pont  beiktatásával  –  ügyvédi  áttekintéssel  –  elfogadásra. 
Megkérdezi Gángó képviselő urat, fenntartja-e határozati javaslatát továbbra is?

Gángó István képviselő-testület tagja: továbbra is fenntartja határozati javaslatát.
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Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  Gángó  István  képviselő  úr 
javaslatával, hogy vegyék le a Hotel Révfülöp Kft kérelmét a régi rendezési terv módosítására 
vonatkozóan,  a településrendezési tervet ne tárgyalják – kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal,  6  nem  szavazattal, 
tartózkodás nélkül nem támogatta Gángó István képviselő úr javaslatát.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért Gángó István képviselő úr név 
szerinti szavazással kapcsolatos javaslatával - kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  2  nem  szavazattal, 
tartózkodás nélkül egyetért a név szerinti szavazással.

Miklós Tamás polgármester: név szerinti szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a Hotel 
Révfülöp  Kft.  üdülőhelyi  fejlesztési  elképzeléseit  elviekben  támogatja,  azzal  a  település 
érdekeinek szem előtt tartásával településrendezési szerződést köt, azokkal a módosításokkal, 
melyek  bizottsági  véleményként  elhangzottak,  ill.  az,  amit  ismertetett  kiegészítéssel,  és 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  Hotel  Révfülöp  Kft-vel  a  településrendezési  szerződés 
aláírására – kézfelemeléssel szavazzon.

Gángó  István  képviselő:  nem,  Simonné  Lakosi  Erzsébet  képviselő  :  igen,  Székely 
Szabolcs képviselő: igen, Dr. Németh Csaba képviselő : igen, Eitner József képviselő : 
igen, Török Péter alpolgármester: igen, Miklós Tamás polgármester: igen
  
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal, 
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

76/2008. (IX.8.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hotel  Révfülöp  Kft. 
révfülöpi  üdülőhelyi  fejlesztési  elképzeléseit  elviekben  támogatja,  és  a  Kft-vel  a 
település érdekeinek szem előtt tartásával településrendezési szerződést köt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Hotel Révfülöp Kft-vel történő 
településrendezési szerződés aláírására.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

2.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.13.) 
Kt. rendelet módosítása.

Miklós Tamás polgármester: az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Az első félévi 
beszámolóban  a  módosítások  átvezetésre  kerültek.  Több  pályázaton  eredményesen 
szerepeltek. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen szavazattal, 
elfogadásra  javasolja  a  képviselő-testület  felé  az  önkormányzat  2008.  évi  költségvetéséről 
szóló rendeletmódosítást.
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Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a 
bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat  2008. évi 
költségvetéséről  szóló  3/2008.  (II.13.)  Kt.  rendelet  módosításával  –  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül megalkotja a

14/2008. (IX.10.) Kt. rendeletet

„Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatának  2008.  évi  költségvetéséről  szóló 
3/2008. (II.13.) rendeletének módosításáról.”

3.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2008. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.

Miklós  Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  írásban  megkapták.  Elmondja, 
megnövekedett  a költségvetési  főösszeg a bevételek miatt,  az I.  félévi  bevételek 46 %-on 
teljesültek, míg a kiadások pedig 44 %-ban. A költségvetés biztonságos, bizakodásra ad okot, 
hozzátéve, hogy az év második fele  az, amikor még jelentős kiadások vannak. Összességében 
azt  látjuk,  hogy  biztonságos  és  eredményes  a  település  gazdálkodása,  stabil.  Kéri  a 
bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a 
bizottság 4 igen szavazattal javasolja a képviselő-testület felé az I. félévi gazdálkodásról szóló 
beszámoló elfogadását.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen szavazattal 
elfogadásra  javasolja  a  képviselő-testület  felé  a  2008.  I.  félévi  gazdálkodásról  szóló 
beszámolót.

Kérdés:
Török Péter alpolgármester: elmondja, a beruházások visszafogottak. Sok dolog pályázathoz 
van  kötve,  például  játszótér  felújítás,  ezeknek  a  megvalósulása  hogyan  képzelhető  el, 
ugyanígy az autó kérdése is?

Miklós Tamás polgármester: válasz: teherautó beszerzésre 3 millió Ft előirányzatot állítottak 
be,  döntöttek  arról,  hogy milyen  módon  kerül  beszerzésre.  Várhatóan  szeptember  végén, 
október elején megérkezik az autó. Jelentős részére hitelt vett fel az önkormányzat. Játszótér 
felújításra  2 millió Ft előirányzatot terveztek, olyan testületi döntés született, hogy lehetőleg 
egy összegben  próbálják  és  csinálják  meg.  Elkészültek  a  tervek,  tervezik  a  parkban  lévő 
emlékmű melletti játszótér EU szabvány szerinti felújítását. Pályázatot nyújtottak be, építési 
engedélyes tervet nem kapták meg, kicsúsztak a határidőből. A 13. napirendi pontban szerepel 
egy újabb pályázaton való szereplés. Vagy pályázati pénzből vagy saját erőből tavasszal kész 
van az új játszótér. Idei évben tervezik a Kacsajtosi úti bukkanók megszüntetését, november 
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végéig  várhatóan  elkészül.  Temetői  WC  kialakítása  várhatóan  az  idei  évben  elkészül. 
Villanysütő beszerzésre intézkedés  történt.  Közvilágítás  fejlesztésben is konkrét előrelépés 
történt,  kértek  árajánlatokat,  ezzel  kapcsolatban  megrendeltek  munkákat.  Révfülöp  Kártya 
bevezetésére van egy nagyobb összeg, mivel késlekedve került ennek a bevezetésére sor a 
fejlesztők  hibájából,  jelentősen  csökkentettek  a  költségeken,  kölcsönös  megegyezés  útján. 
Hivatali bútorzat, irattári polc beszerzésére ezután kerül sor. Biztonságra törekedtek, úgy néz 
ki jól alakult a nyár, meg tudják ezeket lépni.

Hozzászólás nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  Révfülöp  Nagyközség 
Önkormányzatának  2008.  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  –  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

77/2008. (IX.8.) határozat

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  Révfülöp  a  Nagyközség  Önkormányzata 
2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

4.) Nyugdíjasok helyzete Révfülöp településen.

Miklós Tamás polgármester: az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Megkérdezi az 
előterjesztőt van-e szóbeli kiegészítése?

Bárkányi Emőke gondozónő: köszöni nincs szóbeli kiegészítése.

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, az ülésen felvetett 
kérdésekre a válaszokat megkapták, a bizottság a beszámolót jónak tartja és 4 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

Kérdés:
Török  Péter  alpolgármester: idősek  mentális  gondozására  milyen  lehetőség  van,  ez  szóba 
került-e  már?  Egészségügyi  ellátással  kapcsolatban  hallotta,  hogy megszüntetésre  került  a 
helyben történő vérvétel, be kell menni Tapolcára. Milyen megoldások vannak?

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
kérdése, hiányolják-e az idősek a megszüntetett idősek klubját? Az otthoni ápolást, vagy a 
nappali szociális ellátást (társas együttlétet) igénylik inkább? Véleménye szerint mire lenne 
nagyobb igény az otthonápolásra vagy egy nappali intézményben történő foglalkoztatásra, ill. 
problémáiknak az ottani megoldására?

Gángó István képviselő-testület tagja:  az anyaggal kapcsolatban kíváncsi lenne a Nyugdíjas 
Klub Elnökének véleményére. Kérdése ezt az anyagot a klub megtárgyalta-e, ha igen milyen 
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véleményt  tolmácsoltak.  Üresen áll  az  idősek otthona,  mi  azoknak a  véleménye,  akik ezt 
igénybe vették, igénylik-e?

Miklós  Tamás  polgármester:  a  Nyugdíjas  Klub  elnöke  tanácskozási  joggal  vesz  részt  az 
ülésen. 

Bárkányi Emőke gondozónő: válasz: akiknek a mentális gondozásra ill. a társaságra igényük 
van,  a  nyugdíjas  klubban  megtalálják  ezt.  Akik  egyedül  élnek,  fizikai  állapotuk  olyan 
segítséget adnak a klubba történő eljutásra. Az idősek nem hiányolják az idősek klubját, a 
kevés  létszám és  a  magas  fenntartási  költség  miatt  került  megszüntetésre,  inkább  a  házi 
segítségnyújtást veszik igénybe. Véleménye szerint ennek nagyobb jövője van, mint a nappali 
foglalkozásoknak. Pozitív visszajelzéseket kapnak ez irányba. Bizottsági ülésen a nyugdíjas 
klub elnöke részt vett, ahol a felmerült kérdéseket megtárgyalták.

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja:   otthonápolás kérdése, és elhangzott a gondozónő 
részéről  a házi  segítségnyújtás,  melyet  jól csinálnak,  köszönet illeti  őket.  Az otthonápolás 
egészen  más  intézmény.  A  kórházi  ágyak  leépítésre  kerültek,  helyébe  az  otthonápolás 
intézménye lépett. Megszüntették a kórházi ágyakat, de az otthonápolás nem lépett a helyébe. 
Az  otthonápolás  alatt  azt  érti  például,   hogy a  szakképzett  intenzív  ápolási  tanfolyamot, 
transzfúziós tanfolyamot is végzett nővér - általában főiskolai végzettséggel – kimegy, beköti 
az  infúziót  annak  a  betegnek,  aki  erre  szorul,  és  erről  beszámol  az  orvosnak,  és  ezt 
megcsinálja  a  hétvégén  is.  Ez  az  egész  országban  sajnos  nem  működik.  A  laborral 
kapcsolatban  elmondja,  a  cég  képviselője  megjelent,  hogy veszteséges  a  cég,  nem tudják 
vállalni  azt,  hogy  a  háziorvosi  rendelőkből  beviszik  a  vért  a  laboratóriumba.  Miután  ők 
veszteségesek,  elmondták,  hogy  300-500  Ft-ot  kérnek  betegenként.  Az  összes  Tapolca 
környéki  háziorvos  egyöntetűen  visszautasította  a  szerződés  aláírását.  Megkérdezték  a 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárt, akik egyértelműen elmondták, hogy senkinek semmiféle 
pénzének kezelésére nem jogosultak. Gond azoknál van főleg, akikhez eddig is kijártak a vért 
levenni, ez megoldható lenne, hogy leveszi a vért, és mozgásképes hozzátartozója beviszi. E 
cég részéről elmondták, hogy ez  nem lehetséges, mert veszélyes anyagot szállítani kizárólag 
azok  jogosultak,  akiknek  erről  papírjuk  van.  Erről  a  környéken  egyetlen  embernek  van 
jogosítványa, aki idáig is szállította a vért. Valami olyan megoldást kellene létrehozni, hogy 
az  összes  önkormányzat  valami  módon  finanszírozza  ezt,  a  gépkocsivezetővel  kössenek 
szerződést  ne  a  céggel  és  a  továbbiakban  is  megoldható  lesz  a  vér  szállítása.  Borzalmas 
helyzetbe  kerültek.  Példaként  elmondja,  ha  egy  erősen  mozgássérült  beteget  egy  alvadás 
vizsgálat erejéig beküldi a laborba, fél nyolckor felveszi éhgyomorra a betegszállító, leteszik a 
laborba, délután 3-kor elmennek érte, addig abban a levegőtlen helyiségben, étlen-szomjan 
van a beteg. Keresik a megoldást. A jó szándék meg van, ezt meg kell oldani. 

Miklós Tamás polgármester:  elmondja,  beszélgettek a polgármesterekkel  arról,  hogy ezt a 
térségben közösen kellene megoldani, annál is inkább, mert tudomása szerint a vérszállításra 
az  egészségbiztosítási  pénztár  eleve  ad  igényelhető  támogatást  ennek  a  cégnek.  Az 
önkormányzat  bizonyos  kereteken  belül  természetesen  támogatná  ezt.  Utána  járnak  és 
remélhetőleg erre rövid időn belül megoldás születik.

Vélemény, észrevétel:
Domonkos Aladárné Nyugdíjas Klub Elnöke: elmondja, a klub javaslatára került napirendre a 
téma, ők kérték, hogy tekintsék át a nyugdíjasok helyzetét. Létszámba sokan vannak, illetve 
nem ők  vannak  sokan,  hanem a  fiatalok  kevesen.  Révfülöpre  is  érvényes  az  elöregedési 
folyamat,  sok  nyaralótulajdonos  is  leköltözik  és  itt  tölti  nyugdíjas  éveit.  Amennyire 
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örvendetes  az  a  jelenség,  hogy  az  életkor  meghosszabbodott,  annyira  válik  egyre 
felelősségteljesebbé  a  társadalom  kötelezettsége.  Az  élet  megfelelő  minőségének, 
egészségnek minél hosszabb ideig történő fenntartása, és annak biztosítása komoly feladatot 
jelent. A határozati javaslat szerint egy éven belül a gondozónőknek felmérést kell végezni a 
településen az időskorúak helyzetéről. Ez a felmérés ad majd egy tényleges választ arra, hogy 
mennyi időskorú van, milyen egészségi állapotú, jövedelemviszonyú egyéb. A klub tagsága 
szívesen besegít a felmérés elvégzésébe. Ezután tud a testület egy olyan végleges és hosszú 
távú döntést  hozni,  amely meghatározza a  feladatokat.  Ebből a  felmérésből  kitűnne az is, 
hogy  milyen  szociális  ellátást  igényelnének  az  idősek.  A  gondozottakkal  beszélgetve  a 
gondozónők  munkájával  elégedettek.  Igényként  jelentkezik  az,  hogy  ha  különböző 
vizsgálatokra,  ügyek  intézésére  kellene  szállítani  az  időskorú  személyeket,  erre  nincs 
megoldás. Javasolja, hogy hosszú távon foglalkozzanak ezzel, nem lenne-e arra lehetőség – 
ha a gondozónő vállalja –  a saját gépkocsi használatot, természetesen megfelelően dotálva. 
Felmerült javaslatként több nyugdíjasnak lenne olyan igénye, mivel a téli időszakban sokan 
felmennek  Budapestre  albérletbe  vagy  rokonokhoz,  ha  valami  épületet  vásárolna  az 
önkormányzat,  itt  konkrétan  az  Édász  épület  megvásárlását  javasolták.  Ebédhordás,  1-2 
ember volt, aki leülve fogyasztotta el ebédjét az idősek klubjában, véleményük szerint ennek 
a formája lejárt. Ma az emberek nem ilyenre tartanak igényt, ha igény lett volna ilyenre, akkor 
több gondozott  igénybe  vette  volna.  Megoldott  az  ebédszállítás,  mindenki  saját  otthonába 
megkapja  az  ebédet,  az  étkezéssel  különösebb  gond  nincs,  több  helyről  is  ellátásba 
részesülnek.  A  házi  segítségnyújtást  jónak  ítélik,  a  gépkocsival  kapcsolatban  felmerült 
kritikaszerűen,  hogy  más  településeken  is  megoldott.  Ebben  nyilván  nagymértékben 
hozzájárul,  hogy ezeken a  településeken van falugondnok.  Köszönik,  hogy a  nyugdíjasok 
helyzetével foglalkoznak, kérik a testületet a felmérés után egy stratégiát dolgozzanak ki a 
nyugdíjasok helyzetére.

Dr. Németh Csaba képviselő-testület  tagja:   a felméréssel  kapcsolatban elmondja,  vállalja, 
hogy a rendelőben kihelyeznek egy ládát a kérdőíveknek, és segít a kérdőív összeállításában.

Miklós  Tamás  polgármester: elmondja,  előző  években  is  volt  a  nyugdíjasok  helyzetéről 
beszámoló. Nagyon oda kell figyelni erre a témakörre. Kevés a nyugdíjasok részére szervezett 
elfoglaltsági lehetőség. Kulturális szolgáltatások idősek felé nyitása, több sport, egészségügyi, 
kulturális  rendezvényt  kell  beiktatni  a  település  működésébe,  mint  ami  idáig  volt.  Jól  és 
szervezett  munkában  működik  a  klub,  köszönik  tevékenységüket.  Sokan vannak olyanok, 
akik nem vesznek részt az egyesület munkájában, de valahol igénylik azt a kapcsolatot, amit 
részben a házi segítségnyújtásban kapnak meg, részben esetlegesen előadásokon. Doktor úr 
tartott  felvilágosító  előadást  az  elmúlt  évben,  a  védőnő  szűrővizsgálatot  szervezett,  több 
alkalommal  volt  véradás.  Jobban  oda  kellene  figyelni,  akár  anyagilag  is.  Ha  stratégiát 
dolgoznak  ki,  ehhez  valamilyen  kereteket  is  biztosítani  kell.  Dinamikus,  segítőkész 
gondozónővel gyarapodott a házi segítségnyújtás, át kell gondolni a terület jobb eszközökkel 
történő ellátását.  Amikor  a szolgálat  működéséről  beszélnek,  nem szabad elfelejteni,  hogy 
társulásban látják el ezt a feladatot. Mindenképpen fokozottabban kell foglalkozni az idősek 
ellátásával,  kiinduló  pont  lehet  ez  a  felmérés.  Nem kellene  megvárni   jövő év októberét, 
hanem már az idén le kellene ülni az eszközök feljavításával kapcsolatban, június 30-ig el 
kellene végezni a felmérést. Doktor úr is felajánlotta segítségét, erről egyeztetni kell, nem kell 
határozatot hozni, hogy milyen formában. Gépkocsival beszállítás; az önkormányzatnak nincs 
ilyen autója, alkalomszerűen megoldható, ha ilyen igény felmerül. Erre figyelni kellene, akár 
önkormányzati kisebb, vagy közepes autóbusz beszerzését szem előtt kellene tartani. Édász 
épület  is  felmerült;  pályázat  kapcsán  felmerült  az,  hogy  idősek  napközi  otthona. 
Tárgyalásokat folytatott a testület korábbi felhatalmazása alapján az ÉDÁSZ épület esetleges 
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megszerzésével  kapcsolatban.  Erről  majd  tájékoztatja  a  testületet  a  13.  napirendi  pont 
keretében.  Kezdeményezés  van  ezen  a  téren  is,  hogy  idősek  felé  megnyilvánuló 
szolgáltatásokat,  lehetőségeket  megpróbálják rögzíteni.  Június 30-ig elkészül a felmérés,  a 
klubot tájékoztatni fogja a megtett konkrét kezdeményezésekről. 

Török Péter alpolgármester: elmondja, valóban nem szabad sokáig odázni a dolgokat, hiszen 
ez a munka nem megfizethető, véleménye szerint inkább hivatásszerű. Ne biciklivel kelljen 
járni  télen  is.  Ami  ezt  a  munkát  segíti,  azt  meg  kell  adni.  A  magángépjármű  használat 
kérdését is meg kell nézni. 

Miklós  Tamás  polgármester:  beszéltek  már  a  saját  gépkocsi  használatról,  ehhez  a 
költségtérítést vezetni kell. A lehetőség nem most vetődik fel. Éppen ezért változtatták meg 
azt,  hogy  az  ételt  nem  a  gondozónők  viszik  biciklivel,  hanem  gépkocsival  szállítják  ki 
részükre. Ez munkaidőben is jelentős megtakarítás, amely a házi segítségnyújtásra fordítható. 
Kisebb lépések már történtek. A felmérés tehát, doktor úr segítségével június 30-ig elkészül, 
idén még a kisebb beszerzéseket elvégzik, a felmérés után stratégia kidolgozása. Kéri, hogy a 
kulturális  programok  szervezésébe  is  kapcsolódjon  be  a  gondozónő,  egyeztessen  a 
művelődésszervezővel. 

Aki fenti kiegészítésekkel elfogadja a beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

78/2008. (IX.8) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Nyugdíjasok  helyzete 
Révfülöp településen” című tájékoztatót tudomásul veszi.
Felkéri  és  megbízza  a  szociális  gondozókat,  hogy  a  település  időskorú  lakossága 
körében  végezzenek  részletes  felmérést,  annak  eredményét  munkájuk  során 
hasznosítsák,  ahol  szükséges  a  segítséget  adják  meg,  a  felmérés  eredményéről  a 
képviselő-testületet tájékoztassák.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  felméréshez  szükséges  adatlap 
tartalmának  összeállításában  adjon  segítséget,  kísérje  figyelemmel  a  felmérés 
végrehajtását.

Felelős: Bárkányi Emőke gondozónő
              Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: 2009. június 30. 

5.) Sportegyesület beszámolója.

Miklós Tamás polgármester: az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Megkérdezi az 
előterjesztőt van-e szóbeli kiegészítése?

Ifj.Szegi János Sportegyesület elnöke: köszöni nincs kiegészítése. 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottsági véleményt.
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Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a sportegyesület 
elnöke a bizottsági ülésen részt vett, a felvett kérdésekre a válaszokat megadta.  A bizottság 4 
igen szavazattal a beszámolót elfogadásra javasolja.

Kérdés:
Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
kérdése, a labdarúgó csapatban, hány révfülöpi sportol?

Miklós Tamás polgármester: kérdése, az erőemelő szakosztályt  ki üzemelteti,  kinél van az 
edzőterem kulcsa? Használják-e?

Ifj.Szegi  János Sportegyesület  Elnöke: válasz:  a  helyi  labdarugók aránya;  a  tavalyi  évben 
majdnem 100%-ban révfülöpi labdarugók alkották a csapatot.  Az idei évben a nagycsapat 
játékos arányát nézve több mint 70%-os a helyi fiatalok száma. A tartalékcsapatban szintén 
így  alakul  a  megoszlás.  Az  erőemelő  klub  működik  ugyan,  de  sajnos  egyre  rosszabb 
állapotban van. Megköszöni az önkormányzatnak, hogy fizeti a fenntartási költségeket. Egyre 
kevesebben használják a termet azért, mert elavultak az ott rendelkezésre álló eszközök. A 
teremmel kapcsolatban hozzá lehet fordulni.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: az 
előterjesztésben  szerepel,  hogy  a  vezetőségnek  határozatlan  ideig  szavazott  bizalmat  a 
közgyűlés. A civil életben négyévenként tisztújítás szokott lenne, hogyan ad erre lehetőséget 
az alapszabály?

Ifj.Szegi János Sportegyesület Elnöke: válasz: a sporttörvény ad erre lehetőséget. A bíróságra 
a módosításokat mindig elküldik, eddig még nem kifogásolták meg.

Török  Péter  alpolgármester: az  előterjesztés  tartalmazza,  hogy  a  lovas  szakosztály  és  a 
tömegsport kérdése nehezebben megy, nem szabad csüggedni. A tömegsportban sok ember 
bevonható.

Miklós  Tamás  polgármester:  ismert,  hogy  a  sportegyesület  anyagi  támogatását  is 
csökkentették, amikor megszorító intézkedéseket tettek. Megköszöni az egyesület elnökének, 
és Grescsák Zoltánnak, hogy egész évben kitartott a csapattal -  miután akik itt fociztak és 
nem révfülöpiek voltak, elhagyták a csapatot, - ennek ellenére a csapatot összefogták, vitték 
az ügyeket.  Köszönet a fiataloknak is ezért.  A sportegyesület  közgyűlésén részt  vett.  Úgy 
gondolja, támogatni kell a sportegyesületet, ebben az évben egy millió Ft-al már hozzájárultak 
működéséhez. Amennyiben a fiatalok sportját tovább tudják bővíteni, a tömegsporthoz hozzá 
tudnak tenni, -  megfelelően elkészített garanciák mellett - a jövőben is nyitott a képviselő-
testület a támogatásra. Fontos, hogy jól működjön a sportélet. További jó munkát, sok sikert 
kíván.
Szavazásra  bocsátja,  aki  tudomásul  veszi  a  sportegyesület  beszámolóját,  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

79/2008. (IX.8.) határozat
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Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  sportegyesület 
beszámolóját tudomásul veszi.

6.) Felszíni csapadékvíz elvezetés tervezése.

Miklós  Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  írásban  megkapták.  Többször 
tárgyaltak  erről,  a  kérdésről,   a  képviselők  gazdasági  programjában  is  meghatároztak 
csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatokat. Gángó István és Sifter Jenő indítványa is 
ezeket  szorgalmazta  az  elmúlt  időszakban.  Az  előterjesztés  a  Tavasz  utca  csapadékvíz-
elvezetésének  megrendelését  tartalmazza  a  geodéziai  felméréssel  együtt.  Tájékoztatja  a 
képviselő-testület  tagjait,  hogy  a  71-es  út  melletti  csomópontban  a  Halász  utcai  vasúti 
átjárónál  megrendelték  a  Közútkezelő  Kht-től  a  vízelvezető  kiépítését.  Kéri  a  bizottság 
véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a 
bizottság 4 igen szavazattal javasolja a Tavasz utcai csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi 
engedélyezési terveinek elkészíttetését.

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  a  Tavasz  utcai  csapadékvíz  elvezetés 
tervezését  meg kell  rendelni,  mert  ez alapján lehet  megoldani  a Káli  útnak a csapadékvíz 
elvezését is. Megfontolásra javasolja, hogy a költségvetési koncepció készítésekor álljon egy 
oly  költségadat  a  rendelkezésükre,  hogy  mibe  kerülne  az  egész  község  közigazgatási 
területére kiterjedő csapadékvíz elvezető tanulmányterv elkészítésének a költsége. Évek óta 
halogatják,  ennek  fontos  szerepe  lenne.  Látni,  hogy a  fizikai  dolgozók,  lapát,  talicskával 
vonulnak ki nagyobb esőzés után. Ez mind annak a jele, hogy nem működik a vízelvezető 
rendszer.  Fontossági  sorrend  felállítását  javasolja.  Hatalmazzák  fel  a  polgármestert, 
keressenek meg 2-3 céget, kérjenek árajánlatot, hogy mennyiért csinálnák meg ezt a munkát. 

Miklós Tamás  polgármester:  egyetért  képviselő úr azon javaslatával,  hogy foglalkozzanak 
egy előzetes csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv elindításával. Tudomása szerint az 1980-as 
években  elkészült  a  településre  egy  ilyen  jellegű  terv,  ennek  egy  része  a  Kacsajtosi  út 
térségében kivitelezésre került. A település közepére, a Káli úti térségre nincs a mai napig 
sem egy egységesen kezelt terv. A közútkezelővel a helyszínen arról tárgyaltak, hogyan lehet 
megoldani, hogy a vörös dombról ill. a nyugati részről lezúduló, Káli úton végig jövő vizet, 
hogyan lehetne a Rétsarok felé részben elvezetni, illetve a településközpontja felé, a Tavasz 
utcáig jövő részek tisztítását hogyan lehetne egységesen kezelni. Támogatja azt a javaslatot, 
hogy  az  egészet  egybe  kezelve  nézzék  meg  Révfülöp  csapadékvíz-elvezetését.  Kérték  a 
dombok, hegyek előterében lévő települések (Badacsony, Szigliget, Révfülöp, Balatonfüred 
térsége) hogy kormányzati forrást biztosítsanak a jövőben csapadékvíz elvezetésére. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  kiegészítéssel  és  elfogadásra  javasolja,  a  csapadékvíz 
elvezető  rendszer  vízjogi  engedélyezési  terveinek  elkészítését  a  Tavasz  utcában,  az  ehhez 
kapcsolódó  felméréssel  150.000  Ft  +  Áfa-ért,  a  Vízgazdálkodási  és  Környezetvédelmi 
Szolgáltató  Kft-ét  megbízzák  és  felhatalmazzák a  polgármestert  a  szerződés  megkötésére, 
illetve a költségvetésbe beillesztésre kerüljön - előzetes árajánlatokat bekérve - a települési 
csapadékvíz-elvezetésre előzetes tanulmányterv készítése – kézfelemeléssel szavazzon.

14



Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

80/2008. (IX.8.) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tavasz utcai csapadékvíz 
elvezető rendszer vízjogi engedélyezési terveinek elkészítésével, az ehhez kapcsolódó 
geodéziai  felméréssel  együtt,  150.000.-Ft  +  Áfa  vállalási  díjon  megbízza  a 
legkedvezőbb  árajánlatot  adó  veszprémi  „Víz-  Környezet”  Vízgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-ét.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert  a tervezővel  történő vállalkozói 
szerződés  megkötésére,  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  település  csapadékvíz-elvezetés 
előzetes  tanulmányterv  készítésére  kérjen  árajánlatokat,  melyek  kerüljenek 
beillesztésre a 2009. évi költségvetési koncepcióba.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
  Hamarné Szöllősy Emília jegyző

Határidő: 2008. szeptember 30, illetve folyamatos

7.) Rekultivációs pályázat önerejének biztosítása.

Miklós  Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  írásban  megkapták.  Kéri  a 
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a 
bizottság  4  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  képviselő-testület  felé  az  önrész 
biztosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  előterjesztés  határozati 
javaslatával, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

81/2008. (IX.8) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Észak-
Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati 
Társulás, a Társulás működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő 
lakossági  kommunális  hulladéklerakók  rekultivációjára  a  Környezet  és  Energia 
Operatív Program KEOP-2.3.0. számú, „Települési  szilárdhulladék lerakókat érintő 
térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű intézkedésére pályázatot 
nyújtson be.
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A  Társulási  Tanács  határozatával  összhangban  vállalja  a  településre  jutó  önrész 
biztosítását,  melynek  fedezetét  költségvetésében  szerepelteti,  az  alábbi  ütemezés 
szerint:

A befizetési kötelezettség teljesítésének 
időpontja

Felhalmozás Működés Összesen

I. forduló megvalósítása
a. I. részlet (esedékes: 2009. március 31.) 133 100,- Ft 38 800,- Ft 171 900,- Ft
b. II. részlet (esedékes: 2010. március 31.) 70 500,- Ft 15 500,- Ft 86 000,- Ft

II. forduló megvalósítása
c. III. részlet (esedékes: 2011. június 30.) 85 900,- Ft 85 900,- Ft 171 800,- Ft
d. Összesen (d. = a. + b. + c.) 289 500,- Ft 140 200,- Ft 429 700,- Ft

Az  Önkormányzat  támogatja  a  tagok  önerő  biztosítási  kötelezettségét  csökkentő 
pályázati lehetőségek igénybevételét.

A Képviselő-testület  felkéri  a jegyzőt,  hogy a határozatot a Társulás részére küldje 
meg,  és  ütemezés  szerint  a  költségvetési  rendeletekben  a  saját  forrás  rész 
szerepeltetéséről gondoskodjon.

Felelős:   Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: 2008. szeptember 30. illetve folyamatos 

8.) Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása.

Miklós  Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  írásban  megkapták.  Kéri  a 
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja az Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását.

Kérdés:
Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
kérdése,  hogyan  alakul  fentiek  alapján  a  gyerekeknek  az  óraszáma?  Mennyi  időt  kell  a 
gyerekeknek az iskolába tölteni? Nép játék mit takar?

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a gyerekeknek van 
három testnevelés órája, 1 néptánc órája és lesz egy népi játék órája. Egy elsős gyermeknek 
egy napja lesz olyan, hogy nem négy órája lesz, hanem öt. Csak az alsó tagozatban van népi 
játék,  udvaron,  vagy  teremben  játszható,  azzal  a  céllal,  hogy  tanuljanak  meg  játszani  a 
gyerekek. 

Vélemény
Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  elnöke:  elmondja,  végre  egy  iskola  ahol,  támogatják  a 
testnevelést. Ép testben, ép lélek, ez rendkívül fontos.
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Miklós Tamás polgármester: a mindennapos testnevelés, mozgás nagyon fontos. Javasolja az 
elfogadását,  kéri  jegyző  asszonyt,  hogy  az  Intézményfenntartó  Társulás  tagjai  részére  is 
küldje meg az Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását.

Szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  az  előterjesztés  határozati  javaslatát,  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozza az alább határozatot:

82/2008. (IX.8.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöpi  Általános 
Iskola  Pedagógiai  Program módosítását  – az előterjesztésben foglalt  tartalommal  – 
2008. szeptember 1-i hatállyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri az iskola igazgatóját, hogy az Általános Iskola Pedagógiai 
Programjának  egységes  szerkezetbe  történő  foglalásáról  gondoskodjon,  valamint  a 
jegyzőt, hogy ennek megtörténtét kísérje figyelemmel, 

Felelős: Németh László iskolaigazgató
  Hamarné Szöllősy Emília jegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.

9.) Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.

Miklós  Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  írásban  megkapták.  Kéri  a 
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja az iskola alapító okiratának módosítását.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  előterjesztés  határozati 
javaslatával és a bizottság véleményével, kézfelemeléssel szavazzon.

A  bizottság  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül  meghozz  az  alábbi 
határozatot:

83/2008. (IX.8.) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a révfülöpi Általános Iskola 
Alapító Okiratának alaptevékenységre vonatkozó 5. pontját az alábbiakkal egészíti ki:
„Az Általános Iskola integrált nevelést-oktatást folytat, valamint fejlesztő foglalkozást 
biztosít az alábbi SNI-s gyermekek esetében:
- A  test,  érzékszervi,  enyhe  értelmi  fogyatékos,  beszédfogyatékos,  több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő 
funkciók organikus okra visszavezethető tartó és súlyos rendellenességgel küzd,
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- a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd.”

A Képviselő-testület  felkéri  a jegyzőt,  hogy az egységes szerkezetbe foglalt  alapító 
okiratot az Általános Iskola igazgatójának és a Magyar Államkincstárnak küldje meg.

Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: 2008. szeptember 15.

10.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozási
nyilatkozata.

Miklós  Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  írásban  megkapták.  Kéri  a 
bizottság véleményét.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottsági ülésen 
vita nem volt. A bizottság 4 igen szavazattal, javasolja az ösztöndíjpályázathoz a csatlakozást.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester: aki  egyetért  azzal,  hogy  csatlakozzanak  az  ösztöndíj 
pályázathoz,  illetve  kiírásra  kerüljenek  a  helyi  pályázatok  a  határozati  javaslat  szerint, 
kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az 
alábbi határozatot:

84/2008. (IX.8.) határozat

a.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
Az  ösztöndíj  pályázat  2009.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit 
elfogadja,  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázat  kiírása,  elbírálása  és 
folyósítása  során  maradéktalanul  az  „Általános  Szerződési  Feltételek”-ben 
foglaltaknak megfelelően jár el.

b.) Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2009. évi fordulóját kiírja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  a.)  pontban  írt  nyilatkozat 
aláírására és felkéri a jegyzőt a pályázat kiírásával kapcsolatos feladatok megtételére.

Felelős: a.) pontra: Miklós Tamás polgármester
              b.) pontra: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: 2008. szeptember 30.

11.) Testvérvárosi kapcsolat kezdeményezése a finnországi Sodankylä városával.

18



Miklós  Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  írásban  megkapták.  Kéri  a 
bizottságok véleményét.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen szavazattal, 
javasolja a testvér-települési kapcsolat felvételét. 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a 
bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést, 3 igen és 1 nem szavazattal támogatja a 
testvérvárosi kapcsolat felvételét.

Kérdés:
Gángó István képviselőt-estület tagja: kevés információval rendelkeznek erről a településről, 
a településnek ez milyen előnnyel, hátránnyal jár, főleg akkor, amikor tudják, hogy nagyon 
nagy távolságra van?

Miklós Tamás polgármester: válasz: nem tud rá választ, adni viszont a várossal kapcsolatban 
jó pár előadást meghallgathattak a révfülöpi polgárok. Két alkalommal volt kint delegáció, 
kiállítás is volt, illetve finn csoport is volt a településen. Az idelátogató finn vendégeket több 
alkalommal vendégül látták a településen. Élő kapcsolatról van szó. Ne várja el képviselő úr, 
hogy  Sodankylä-t  bemutassa.  Felkéri  Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági, 
Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnökét,  az  egyesület  tagját,  hogy  ezzel 
kapcsolatban adjon részletesebb információt.

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
elmondja, Révfülöpön minden civil szervezet találkozott már a finn küldöttséggel, hiszen a 
Magyar-Finn  Baráti  Társaság,  amikor  vendégül  látta  a  finn  csoportot,  mindig  meghívta, 
bevonta  az  egyéb  a  civil  szervezeteket  is.  A  Fürdőegyesület  is  megvendégelte  őket  egy 
vacsorával, a Sportegyesület labdarugó meccsén is részt vettek, a nyugdíjas klub rendszeresen 
részt vesz a vendégek fogadásában. Aki a civil életben tevékenykedik a településen mindenki 
találkozhatott  a  Magyar-Finn Baráti  Társaság  ezen  kapcsolatával  és  tudomást  szerezhetett 
Sodankylä városáról ill. találkozhatott az ottani emberekkel. Azért van szükség a testvérvárosi 
kapcsolat  felvételére,  hogy nemzetközi  pályázatokon tudjon indulni  az  egyesület.  Jelenleg 
Finnországgal van ez a kezdeményezés, de ez nem zárja ki, hogy Európa más városaival is 
felvegyék a későbbiek során a kapcsolatot. A kiutazások Finnországba eddig úgy történtek, 
hogy az útiköltséget kellett fizetni, az  ellátást az ottani egyesület biztosította. Ez visszafelé is 
ugyanígy működött. Néptánc csoportjuk is több alkalommal fellépett a településen. 

Vélemény:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, nem a saját véleményét tolmácsolja, jó páran 
megvitatták ezt  a kérdést.  Jó hogy egy újabb civil  szervezet  működik a településen,  ezt  a 
szervezetet  hasonlóan  a  többihez  támogassák.  Testvérvárosi  kapcsolat  helyett 
partnerkapcsolatot javasol. Ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban a többi civil szervezettől 
eltérően, ez a civil szervezet nagyobb kiváltságot élvez, mert az önkormányzatot hozza egy 
másik  önkormányzattal.  Ki  kell  mondani,  költségnövekedéssel  jár,  egy  újabb  feladatot 
vesznek  a  nyakukba.  Gondoljanak  a  tavalyi  megszorításokra.  Barátkozzon  a  két  civil 
szervezet továbbra is. A második határozati javaslatot támogatja, ne alakuljon ki kapcsolat. A 
település polgárait meg sem kérdezték, nem a település érdekét képviseli. Hasonló adottságú, 
környékbeli  települést  tudna  elképelni,  Ausztriát,  Horvátországot  javasolná,  ahová  az 
egyszerűbb jövedelmű is ki tudna menni. Nézzenek szembe az anyagi vonzatával. Nem a civil 
életnek a részét kérdőjelezi meg. Javasolja, ezt ne támogassák.
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Dr.  Németh  Csaba  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  a  KÉSZ  tagság  köréből  is  sokan 
találkoztak  ezzel  a  rendkívül  szimpatikus  kollektívával,  amely  már  többször  megfordult  a 
településen, és úgy érzi  nagyszerű kapcsolat alakult  ki.  Támogatja a szervezet nevében is. 
Tapolcának 16 testvértelepülése van. Olyan kultúrával találkoznak, ami bizonyos történészek 
véleménye szerint egy tőről fakad a mi kultúránkkal, megismernek egy roppant szimpatikus, 
nehéz  körülmények  között  élő  népet,  akik  hihetetlen  fejlődésen  mentek  keresztül.  Csak 
tanulni lehet tőlük. Maximálisan támogatja, hogy ez a testvér-települési kapcsolat létrejöjjön.

Török  Péter  alpolgármester:  azt  gondolja  ezek  a  dolgok  nem  anyagi  oldalról 
megközelítendők.  Nem lekapcsolgatni  kell  a  villanyokat,  ha  valamint  szeretnének,  hanem 
inkább  minél  többet  felkapcsolni,  abból  lesz  valami.  Véleménye  szerint  Finnországnak 
rengeteg  előnye  van,  melyet  nem kíván  részletezni.  Ez  olyan  természetű  dolog,  melyben 
véleménye szerint nincs helye ennek a rosszindulatú turkálódásnak, hogy mibe fog ez kerülni, 
ez sértő, nem tudja elfogadni.

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja:   javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő 
testvérvárosi kapcsolatot  partnertelepülési kapcsolatra javítsák ki mindenhol. 

Miklós  Tamás  polgármester: a  határozati  javaslatban  úgy szerepel,  hogy testvér-települési 
kapcsolat,  a partnertelepülési kapcsolat magyarosabb, mind a kettő szerepeljen a határozati 
javaslatban. Van-e még észrevétel?

Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke: elmondja,  a  testvérvárosi  kapcsolat  egy régebbi 
időszak  kifejezése,  egyetért  a  módosítással.  A  Fürdőegyesület  támogatja  ezt  a 
kezdeményezést. A finnek nagyon gazdag emberek nemcsak anyagiakban, hanem lelkiekben 
is. Ebből a kapcsolatból semmiféle anyagi hátrány nem származik, legfeljebb előny származik 
az ő kapcsolatrendszerűkön keresztül. Ha a révfülöpiek megismerik ezeket az embereket és 
beszélgetnek velük,  akkor rájönnek arra,  hogy hazaszerető emberek,  ezektől  nagyon sokat 
tanulhatunk,  sokkal  bölcsebbek,  mint  mi  magyarok.  Ha  mi  megközelítenénk  az  ő 
bölcsességüket, akkor ez az ország nem tartana ott, ahol most tart. Ezeket a szempontokat kell 
szem előtt tartani, amikor erről a kapcsolatról beszélnek. Abban reménykedik, hogy ez egy 
hosszú távú és gyümölcsöző kapcsolat lesz.

Miklós Tamás polgármester: különválasztaná a testvér-települési kapcsolat tartalmi részét és 
külön  a  költségvonzatát.  A  testvér-települési  kapcsolatok  régebben  valahol  nagyon  jól 
működtek, valahol elsekélyesedtek, részben kirakat jellege volt az egésznek. Úgy gondolja, ha 
egy ilyen testvér-települési kapcsolat kiépül együttműködésen kell, hogy alapuljon, ez lehet 
egyéni együttműködés, családok együttműködése, civil szervezetek együttműködése, mert az 
ad  alapot.  Nem az  önkormányzatnak  kell  levelet  írni  szerte  a  világon,  hogy legyen  a  mi 
testvérünk,  ennek  csak  költségvonzata  lesz,  és  semmi  igazi  tartása,  értékek  mentén  való, 
emberi  kapcsolatok  épülése  mentén  való  hozadéka  nem lesz.  Révfülöpnek  nincs  külföldi 
településsel  partner  kapcsolata.  Programjukban  meghatározták  a  testvér-települési 
fejlesztéseket, nagyon szerencsés lenne, ha határ-menti, felvidéki, erdélyi településekkel, de 
akár  német  vagy  osztrák  településsel  kötnék  meg.  Ez  nem  úgy  működik,  hogy  az 
önkormányzat ír egy levelet. Akkor van tartalma, ha jelentős számban jönnek ide valahonnan, 
kialakulnak emberi kapcsolatok, és erre támaszkodva lehet tovább építeni.  Végre Révfülöpön 
van egy kezdeményezés a civil szervezetek részéről, bár lenne több. Egyért alpolgármester 
úrral, hogy nem lekapcsolni kell a lámpát, hanem inkább segíteni, hogy tovább tudjon égni. 
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A határozati javaslat: elvileg hivatalosan is kezdeményezzék a Magyar-Finn Baráti Társaság 
egyesületén  keresztül,  hogy támogassák a  finnországi  Sodankylä  városával   a kapcsolatok 
kiépítését, ennek a részletes tartalmi elemeinek kidolgozására felkérik a Magyar-Finn Baráti 
Társaság  Elnökét,  hogy  konkrétan  állítsák  össze,  dolgozzák  ki.  Ezzel  kapcsolatosan 
felhatalmazzák a polgármestert a bonyolításra, koordinálásra, és az előkészített megállapodás-
tervezet  képviselő-testület elé történő terjesztésére. 
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal, 
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

85/2008. (IX.8) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar-Finn Baráti 
Társaság Révfülöpi Egyesülete kezdeményezését tudomásul veszi és hivatalosan 
kezdeményezi a Magyar-Finn Baráti Társaság Révfülöpi Egyesületén keresztül a 
finnországi Sodankylä városával testvér-települési kapcsolat kiépítését. 
A testvér-települési kapcsolat részletes tartalmi és formai elemeinek kidolgozására 
felkéri a Magyar-Finn Baráti Társaság Révfülöpi Egyesületét.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás-tervezet 
előkészítésére és képviselő-testületi ülés elé terjesztésére. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30, illetve folyamatos

12.) Polgármesteri Hivatal működésének korszerűsítése, fejlesztése. Térinformatika,
GIS és ingatlanadózás nyilvántartás e-önkormányzati korszerűsítése.

Miklós   Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  írásban  megkapták.   Kéri  a 
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a 
bizottság 4 igen szavazattal javasolja az árajánlatkérést a rendszer bevezetésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az e-önkormányzati fejlesztés 
keretében  a  rendszerfejlesztés  megindításával  ehhez  illeszkedő  GIS  ingatlanadózás  és 
nyilvántartás  helyi  kiépítésével  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  konkrét  árajánlat 
beszerzésére – kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

86/2008. (IX.8.) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az e-önkormányzati 
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fejlesztés keretében egyetért Révfülöp nagyközség térinformatikai rendszerfejlesztés 
megindításával, az ehhez illeszkedő GIS ingatlanadózás és nyilvántartás helyi 
kiépítésével.

 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konkrét árajánlat beszerzésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2008. október 31.

13.) Pályázat elkészítő és bonyolítói szerződés megkötése.

Miklós  Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  írásban  megkapták.  Kéri  a 
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a 
bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a határozati javaslatban szereplő két 
pályázatnak a lebonyolítására vonatkozó ajánlat elfogadását.

Kérdés:
Török Péter alpolgármester: kérdése, melyik az a két célterület, amiről szó van?

Miklós  Tamás  polgármester:  az  Európai  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Alapból 
finanszírozott  falumegújítás  és  fejlesztés  az  egyik  téma.  Előzetes  egyeztetés  történt  a 
kollégákkal és a pályázatíró céggel is,  hogy mire lenne lehetőség.  Úgy tűnik, hogy ennek 
keretében – az előzetes információk alapján – pályázat keretében a központi parknak az ott 
tervezett játszótér kivitelezésére nyújthatnának be pályázatot, október 1. és 30-a között kerül 
kiírásra. Rövid határidő áll rendelkezésre. A játszótér, a parknak felújítására,  rózsakertnek a 
felújítására,  amire a  parti  promenád fejlesztési  tervben elkészült  a  részletes  felújítási  terv. 
Meg van egy tervanyag, amit finomítani, pontosítani kell, illetve a pályázatíró cégnek be kell 
építeni,  egy  egységes,  hozzávetőleg  20-40  millió  Ft  közötti  pályázatot  próbálnának 
benyújtani.  Eleme  lenne  a  játszótér  felújítás,  park,  rózsakert  felújítása,  Czigány  Károly 
emlékmű  áthelyezése  terv  szerint  a  balatoni  részre,  esetleg  egy  szökőkút  létesítése. 
Természetesen ezt most nem lehet kijelenti így, mert részben módosulhat a pályázati kiírás, 
annak figyelembevételével lehet a pályázatot benyújtani. A másik pályázati rész ugyancsak az 
Európai  Mezőgazdasági  és  Vidékfejlesztési  Alap vidéki  örökség megőrzése,  ebbe pedig a 
kilátóhoz vezető gyalogút felújítása, kilátó környezetének rendezését, ottani pihenő létesítése, 
kilátó  feljáró  csatlakozó,  hegygerinccel  párhuzamosan  futó  gyalogút,  hegyi  kerékpáros  út 
kiépítése.  Több  túrázási  lehetőség  biztosítása.  Tanösvény  kialakítása,  melyet  a  Gázló 
Környezet és Természetvédő Egyesület elkészíttetet, kiviteli és engedélyezési tervük van róla. 
Az  önkormányzatnál  nincs  pályázatíró  szakember.  Kiegészítő  információ:  hétvégén 
beszélgettek  arról,  hogy  integrált  közösségi  tér  kialakítására  is  van  most  pályázat,  mely 
szeptember 30-ig nyújtható be. A testület felhatalmazása révén megtekintették a volt Édász 
épületet.  Az  értékesítéssel  kapcsolatban  tájékozódott,  nem  lehetne-e  ezt  az  épületet  egy 
integrált közösségi tér pályázat keretében hasznosítani. Folyamatban van az ügy. Az integrált 
közösségi térben kötelezően kell elhelyezni bizonyos dolgokat, ifjúsági szabadidős dolgokat, 
falugazdász elhelyezését,  helyi  vidékfejlesztési  információs központot. Felmerült  az idősek 
napközi  otthona,  akár  a  könyvtár  áttelepítése,  elektronikus  információs  pont  elhelyezése, 
különféle  lehetőségek  vannak.  Vizsgálják  ennek  lehetőségét.  Ha  esetleges  hitelfelvétellel 
megvásárolható lenne az épület,  a pályázat  keretében a felújítására lehetne pénzt szerezni. 
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Mivel mellette önkormányzati terület van hosszabb időre stratégiai fejlesztési elképzelésbe is 
belevághatnának.  Ha  érdemben  eljutnak  odáig  rendkívüli  testületi  ülés  elé  hozzák. 
Figyelmébe ajánlja mindenkinek, hogy az előterjesztés kiegészítéseként megkapta mindenki, 
hogy 80 e Ft + Áfa költséggel vállalkozik ez a cég többek között arra is, hogy átalánydíjas 
szerződést  kössön.  Ez  sokkal  inkább  rugalmasabb  munkavégzés  lehetőségét  hordozná  az 
önkormányzat  részére.  A  referenciák  önmagukért  beszélnek.  Javasolja  a  képviselő-
testületnek, végig kellene gondolni, úgy hogy akár átalánydíjasan kössenek szerződést. 
Javasolja, hogy az átalánydíjas szerződést kösse meg az önkormányzat, fenti speciális ajánlat 
alapján az Aditus Tanácsadó zrt-vel, a rögzített kondíciókkal, illetve évi három strukturális 
alapból  finanszírozott  pályázat  elkészítését  pályázatkészítési  díj  megfizetése  nélkül  csupán 
sikerdíj meg egyéb ellenében. Fenti szolgáltatási díj 80 e Ft + Áfa/hó ezt egy évre kössék 
meg, egy év múlva értékeljék, hogy hány sikeres pályázatot sikerült elérni. Ennek keretében 
vegyenek  részt  a  falumegújításra  szóló  pályázatban  és  a  vidéki  örökség  megőrzése 
pályázatokon. 
Szavazásra  bocsátja, aki támogatja,  hogy egy évre kössék meg az átalánydíjas  szerződést, 
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal, 
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2008. (IX.8.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  nyújt  be  az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott „A falumegújításra 
és fejlesztés” és a „Vidéki örökség megőrzése” című pályázatokra.

A Képviselő-testület  a  pályázatokkal  kapcsolatos  tanácsadói  munka  végzésére,  egy 
éves  időtartamra,  az  Aditus  Tanácsadó  és  Szolgáltató  Zártkörűen  Működő 
Részvénytársasággal (Budapest Balassi B. u. 19.) az átalánydíjas – 80.000 Ft + Áfa/hó 
-  megbízási szerződés megkötésével egyetért.
A megbízási  szerződésben foglaltak  teljesülését  a  képviselő-testület  2009.  októberi 
ülésén értékeli.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyagok előkészítését koordinálja és 
készítse elő a végleges képviselő-testületi döntésre.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2008. október 30. illetve 2009. október 30.

Bejelentések, interpellációk:

Török  Péter  alpolgármester: elmondja,  a  MÁV-nál  többször  megkeresik  önkormányzati 
dolgokkal  kapcsolatban  is.  A  legutóbb  a  mólóhoz  vezető  vasúti  átjáró  korlátjával 
kapcsolatban tettek egy ajánlatot. Az átjárót le kell bontani, és át kell építeni, azt a tanácsot 
adták, ha az önkormányzat szeretné van egy korszerű és jól kinéző korlát. Egy kicsit nézzenek 
utána, hogy ez hogyan néz ki, és mennyibe kerül. 

Miklós Tamás polgármester: ez a MÁV részéről érkezett, vagy a lakosság részéről érkezett 
kezdeményezés?
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Török  Péter  alpolgármester:  a  MÁV részéről,  de  ötletszerűen,  inkább  magán  megkeresés 
kategória, a szakszolgálat dolgozói vetették fel.

Miklós Tamás polgármester: MÁV állomások átadásáról tárgyaltak a Balatoni Szövetség ill. 
az  egyes  települések  azzal,  hogy  átvettük  volna  a  teljes  takarítást,  rendbetartást,  ezt 
visszautasítottuk, mert olyan összeget ajánlottak, hogy nem érte volna meg. A MÁV átjáró 
felújítását  felvetette,  konkrétan  azt,  hogy  olyant  szeretnének,  mint  a  szepezdieknek  van. 
Megkérdezte, hol lehet a MÁV-nál ezt kezdeményezni.

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: látta a Balatonszepezdit és nagyon tetszett neki.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a 
labirint korlát jó ötlet, van rá igény, méghozzá olyan szinten, hogy ez lehajthatós legyen, ha 
oda be kell menni egy mentőnek vagy tűzoltó autónak, azt meg tudja tenni.

Miklós  Tamás  polgármester:  megkérdezi  alpolgármester  urat  megbízhatják-e  azzal,  hogy 
segítsen  ennek  az  előkészítésében,  lehetőleg  MÁV  ütemezésben,  de  ha  szükséges 
önkormányzati  erőforrásokkal kiegészítve? Érdekes gondolat,  amit  elnök asszony felvetett. 
Felkéri Török Péter alpolgármestert, hogy ezzel kapcsolatban tartsa hivatalosan a kapcsolatot. 
Bejelenti,  hogy  a  képviselők  számára  tájékoztatásként  megküldésre  került  a  hivatal  által 
vásárolt és eladott ingatlanok listája 1991 és 2008 között,  valamint a helyi támogatásokról 
szóló  kimutatás.  Kéri  a  személyiségi  jogok  betartását.  Megküldésre  került  továbbá  a 
Révfülöpi  Turisztikai  Koncepció  is  mivel  új  képviselők  is  vannak  és  nem  biztos,  hogy 
egységes szerkezetbe foglaltan mindenki rendelkezik vele.

Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke:  elmondja, a Fürdőegyesület 50.000 Ft-ot szavazott, 
meg ezzel támogatják az orgona beruházást, továbbá szombaton rendeztek egy jótékony célú 
orgona hangversenyt.  Ennek a  bevételével  is  hozzájárulnak  ehhez  az  orgona programhoz. 
Bölcs döntésnek tartja a közterület-felügyelő státusz megteremtését. Figyelik a munkáját és 
közreműködése után kategóriát változott a Balaton part melletti rend és tisztaság. Lényegesen 
csökkent  a  sátorozások  száma.  Kéri,  hogy  a  közterület-felügyelőnek  tolmácsolják  ezt  az 
észrevételt.  Pár gondolatot  szeretne az idei  árvaszúnyog invázióhoz fűzni. Nagyon zavaró, 
különösen  azoknak,  akik  közel  laknak  a  parthoz.  Emberemlékezet  óta  ilyen  árvaszúnyog 
invázió  nem volt.  Az a  különleges  ebben az  évben,  hogy az  egész  szezonban  tart.  Ez  a 
kérészfajta  szeptember-októberben  rajzott  eddig  tömegesen,  de  most  szinte  az  egész 
szezonban. Ártalmatlan, de az idelátogatók nem tudják, hogy ártalmatlan. Gyanakszanak arra, 
hogy  felborult  a  tó  biológiai  egyensúlya.  Most  amikor  egy  letisztult  vizű  Balatonról 
beszélnek,  lényegesen  kevesebb  a  tóban  a  halak  számára  értékes  tápanyag  mennyisége, 
következésképpen a halállományt is alacsonyabb szinten kell tartani. Az a véleményük, hogy 
túlhalászták ezt a tavat, különösen az apró termetű keszegféléket halászták túl, amelyek ezen a 
táplálékon  nevelkednek.  A  tóban  ezek  az  állatok  már  nem  tudják  korlátozni  azt  a 
mennyiséget,  ami  most  rajzik.  A szárazföldi  állatok  sem tudják  ezt  korlátozni.  Arra  kéri 
polgármester  urat,  hogy a  biológusok véleményével  ellentétbe  hangsúlyozni  kell,  hogy ez 
nagyon zavaró az idegenforgalomra. Polgármester úr, amikor valamilyen fórumon lehetősége 
van, képviselje ezt az álláspontot.

Miklós Tamás polgármester:  kiegészíti  azzal,  hogy a Balatoni  Szövetség ülésén ezt  szóvá 
teszi,  illetve  levélben  is  jelezni  fogja  ezt,  ugyanis  a  szúnyogpermetezést  ők  intézik.  Az 
önkormányzat a szúnyogok permetezésére közel 900 e Ft-ot fizet. Kempingben is tapasztalták 
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ezt,  vendégek  távoztak  el  a  szúnyog  invázió  miatt.  Ez  a  turizmus  ellen  van,  különböző 
fórumokon fel fogják vetni. 

Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke: az árvaszúnyog védelem alatt áll, ezt tilos irtani. Az 
egyesület  írt  a  Nemzeti  Park  Igazgatóságnak,  melyben  leírták  ezt  és  jelezték  az  igazgató 
úrnak. 

Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  megköszöni  jegyző  asszonynak  a  kimutatások 
elkészítését.

Miklós  Tamás  polgármester: köszöni  a  részvételt,  az  aktivitást  a  képviselő-testület  ülését 
19.00 órakor berekeszti.

Kmft.

PH.

Miklós Tamás sk. Hamarné Szöllősy Emília sk.
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Simonné Lakosi Erzsébet sk.                                               Gángó István sk.
önkormányzati képviselők
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