JEGYZŐKÖNYV
Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2009. január 5-én 15.30 órai kezdettel tartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Eitner József, Gángó István,
Simonné Lakosi Erzsébet, Székely Szabolcs, Ujváriné Handó Melinda
képviselő-testületi tagok.
Távolmaradását bejelentette:
Távolmaradását nem jelentette be:
A meghívottakból jelen van:

Török Péter alpolgármester
Dr. Németh Csaba képviselő-testületi tag
Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Müller Márton főtanácsos,
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke

Miklós Tamás polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése
határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 5 fő és a polgármester jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Eitner József képviselő urat és
Ujváriné Handó Melinda képviselő asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadta az ülés jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József, Ujváriné Handó Melinda.
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi javaslatát.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadja a rendkívüli
képviselő-testületi ülés napirendi pontjának megtárgyalását.
NAPIREND
1.) Révfülöp és Környéke Turisztikai Egyesület turisztikai és információs kártyarendszer
bevezetésére benyújtandó pályázat elvi támogatása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
1.)Révfülöp és Környéke Turisztikai Egyesület turisztikai és információs kártyarendszer
bevezetésére benyújtandó pályázat elvi támogatása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, beadvány érkezett egy pályázattal kapcsolatban a Révfülöp és
Környéke Turisztikai Egyesülettől. Az FVM által meghirdetett pályázati rendszeren belül a turisztikai
pályázati keretrendszerben pályáznának a mellékelten megküldött anyag alapján. A beadási határidő
január 10. Felkéri Székely Szabolcsot a Turisztikai Egyesület Elnökét ismertesse az előterjesztést.
Székely Szabolcs képviselő-testületi tag: (projektoros kivetítőn keresztül bemutatja az anyagot. )
Elmondja, a Vállalkozók Révfülöpi Egyesülete 2002-ben alakult, fő célja az idegenforgalmi szezon
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meghosszabbítása, illetve a helyi vállalkozók, az itt élők turisztikai életének fellendítése. Jelenleg 21
tagja van az egyesületnek. Az egyesület átmeneti időszakban van, mert még jogilag nem kapták meg a
bírósági döntést. Hivatalosan még a Vállalkozók Révfülöpi Egyesülete adta be a kérelmet, de közben
át fognak alakulni Révfülöp és Környéke Turisztikai Egyesületté. A névváltozás folyamatban van. A
2008-as évben a tagság és az elnökség komoly munkába kezdett, átalakuláson ment át az egyesület.
Az aktív tagok elhatározták a megújulást, az egyik megújulást abban látták, hogy TDM egyesületté
alakul át az egyesület, illetve pályázatokon fognak részt venni. Egy pályázaton már sikeresen
szerepeltek. Találtak egy olyan kapcsolatrendszert, akik informatikai rendszert vezetnének be a Kálimedence 8 településére. A vidéki örökség pályázaton szeretnének pályázni, ami egyrészt felújításokat
támogat, másrészt a hozzátartozó infrastruktúrákat, és a hozzá tartozó marketinget támogatja. Az
informatikai rendszer területe: a Káli-medence; Salföld, Kékkút, Mindszentkálla, Szentbékkálla,
Köveskál Balatonhenye, Kővágóörs, Révfülöp, Balatonrendes. A turisztikai kártyarendszer és
szolgáltatásokkal kapcsolatban elmondja, egy olyan rendszert szeretnének letelepíteni, ami elősegítené
a közös marketinget, a közös előrelépést turisztikai szempontból. A cél, hogy az ideérkező látogatók
megfelelő információt kapjanak, illetve egy kártyarendszert vezetnének be ezeken a településeken.
Kétféle eszközt terveznek, az egyik egy kioszk terminál, ami azt jelenti, hogy van egy érintőképes
eszköz, amihez az érdeklődők 24 órán keresztül hozzáférnek és információt tudnak a településről
letölteni, illetve megnézni. Ezeket a terminálokat Révfülöp, Kővágóörs, Szentbékkálla, illetve
Köveskál településeken helyeznék el. Ezeken a terminálokon az internetre feltett programokat,
túraútvonalakat, látnivalókat szeretnék bemutatni. A terminálokon kívül Bluetooth technikával
működő információs pontok, illetve kártyaolvasók lennének kihelyezve. Ennek a lényege az, ha
például egy turista elmegy a Kernács házba, akkor a telefonján keresztül letöltheti a tárlatvezetést, a
túravezetést, illetve az információkat. Készül egy olyan alkalmazás a telefonra, amely egy lapozgatós
információs füzet letöltését teszi lehetővé az oda érkező számára, amit ők egy központi rendszeren
keresztül elküldik ezekre a pontokra. Azaz elképzelés, hogy ezek az információs pontok, egyrészt
információt adnak az odaérkezőnek, illetve bemutatják, hogy a környéken milyen lehetőségek vannak,
valamint ez továbbküldhető mms formátumban is. Kártyarendszer tartozik hozzá, amelyet az
ideérkező turisták megkapnak. A kártya nevét még pontosítani kell. Fontos, hogy akik ezeket a
kártyákat megkapják, ezeken a túraútvonalakon részt vesznek, ezeknél a pontoknál regisztrálja ezt a
kártyát a rendszer. Ha végigcsinál valaki egy túrát, akkor ő egy túrateljesítményt tett meg, amellyel
kedvezményekhez juthat a rendszeren belül. Nem csak a látnivalóknál vannak elhelyezve ezek a
pontok, hanem a kártyaolvasók a különböző szolgáltatóknál ott lesznek, vendéglő, fagylaltozó, boltok,
ahol a tagságuk úgy döntött, hogy különböző kedvezményeket fog adni, ezeket a túrákat teljesítőknek.
Felfűztek különböző túrákat erre a rendszerre. Próbálták összeszedni, azokat a látnivalókat,
nevezetességeket, amelyek ezeknek a megismertetését szolgálja. Az egyik az örökség túra I.: a romok,
romtemplomok túra, ahol a Káli-medencében és a Balaton-parton található kolostorokat,
romtemplomokat fűznék fel. Ez az egész rendszer füzet formában is megjelenik. Örökség túra II.:
kiállítások, műemlékházak felfűzése. Ezeken a pontokon lesznek kihelyezve a Bluetooth eszközök,
ahol le tudják tölteni az információt, illetve papír formátumban is kézbe kapja aki ideérkezik. Örökség
III. túra, ez a templomokat mutatja be nappali és éjszakai verzióban. Örökség IV. kilátókat fogja össze.
Bortúra. Gasztronómiai túra. 5 terminált pályáznak 45 db Bluetooth és kártyaolvasó egységet, illetve
15 kártyaolvasót még. Ebbe a projektbe benne van még a Nemzeti Park, a BAHART, illetve
vállalkozók, egyesületi tagok. Szeretnék még ehhez felfűzni a tanösvényeket is. Erről szól maga a
pályázat. Bemutatja a kártyarendszert, melyet a Metapay fejlesztette ki, és a Magyar Telecom a
partnerük. Fontos a turisztikai kártyarendszer bevezetése, amely kedvezményekre jogosítja a
turistákat. Ugyanez a kártya alkalmas a Révfülöp Kártya kezelésére is. Fontos még a teljesítménytúra
technológia, tudják mérni, hogy mennyi idő alatt teljesítette a túrát, illetve milyen túrákon vett részt, és
ez alapján a kedvezményeket megkaphassa. Kártya jogosultsági körét on-line módon lehet állítani.
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Minden kártyának meg lehet adni a jogosultsági körét, hogy mire jó. A továbbfejlesztési lehetőség
adott, egy technológiai alapot hoznának tulajdonképpen a településekre, az önkormányzat dolga, hogy
tovább akarja fejleszteni vagy sem. Amit az önkormányzattól kérnek, egy olyan együttműködést
szeretnének megkötni Révfülöppel is, amelyet már megkötöttek a többi önkormányzattal is, hogy
helyet biztosítsanak az eszközöknek. Szeretnének a kikötő környékére lehelyezni egy információs
pontot, valamint vagy a posta vagy a vasútállomás környékére. Amit kérnek az önkormányzattól, hogy
helyet adjon épületen belül áramforrás vételezésére, illetve biztosítsa az üzemeltetést a pályázat
időtartama alatt (6 év). Ha azt mondják, hogy a hivatal épületénél lesz elhelyezve, meg lehet úgy
oldani, hogy a készülék épületen belül lesz, és kívülről tudják kezelni az érdeklődők. Ennek a
készüléknek a fogyasztása kb. 300-400 Watt. A bluetooth technikával elhelyezett készülék, melyet a
kiállító terembe szeretnének elhelyezni 40 Watt. Kéri az önkormányzat együttműködését,
biztosítsanak helyet az eszközök elhelyezésére, illetve a működéshez az áramot. Ezen kívül még
ezekre a helyekre pihenőpadot és mobil virágágyást is terveznek elhelyezni. Révfülöp esetében kb. 3
millió Ft összegben szeretnének eszközt letelepíteni különböző pontokba.
Miklós Tamás polgármester: Székely úr részletesen bemutatta az egyesület elképzelését, kinek van
kérdése?
Kérdés:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, jó pár ellentmondást lát az anyagban. Az anyag végén
az aláírás a Vállalkozók Révfülöpi Egyesülete az anyag elején pedig a Révfülöp és Környéke
Turisztikai Egyesület szerepel. Kérdése, a pályázatban elfogadható ez? A kérelmezőnek és az
aláírónak egynek kell lennie. A határozati javaslatból az „elvileg” szó kimaradt. Javasolja, a határozati
javaslatba kerüljön bele, hogy elvileg értsenek egyet. Megvették az Édász épületet, ott nagyon sok
olyan kérdéssel állnak szemben, amelynek nem tudják mi lesz az anyagi vonzata. Itt már elkötelezik
magukat. Vegyék ki a határozati javaslatból az Édász épületet, az még nem aktuális, először annak
még papíron is funkciót kell adni. Elmondja, jó lenne ha beindulna, azonban felvetődik anyagilag
tudják-e a környező települések ezt vállalni. Maradjanak az elvi dolognál, szeretné az anyagi vonzatait
látni, hogy az önkormányzatnak ez milyen költségekkel fog járni. A gondolattal egyetért, megjegyzi,
hogy két éve működnek, mikor láthatják meg a turizmus valós dolgait, csak beszélnek a turizmusról,
de gyakorlatilag nagy előrelépés nem történt. Kapjanak arról tájékoztatást, ha megnyerik a pályázatot
milyen gyakorlati haszna látszik ennek a turizmusban. Szeretne egy becsült összeget kapni. Az
önkormányzatnak ez forintba mit jelent, a 2009 évi költségvetést mennyire terheli? 2010-ben milyen
hozadék várható?
Eitner József képviselő-testület tagja: kérdése, van-e önrész? Minden községbe kell helyet biztosítani?
Mennyibe kerül a kártya? Az áram biztosításán kívül van-e még hozzájárulása az önkormányzatnak?
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: kérdése, hogy a civil szervezetek tájékoztatva lettek?
Miklós Tamás polgármester: pontosan szeretnének képet kapni arról, hogy mit tartalmazna az elvi
együttműködés? Szeretné, ha pontról pontra végig vennék. Mi a költségvonzata konkrétan az
önkormányzat felé? Mekkora helyiséget kellene biztosítani?
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: válaszok: a határozati javaslatot az önkormányzat készítette.
Bemutatja az elvi megállapodás szövegét. Azért elvi, mert lehet, hogy nem nyernek és akkor nem is
kell ez az elvi megállapodás. A helyszínnel kapcsolatban úgy gondolja, közösen ki tudnak egy
helyiséget alakítani, ahova ezeket az eszközöket le tudják telepíteni. Többféle eszközre kaptak
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árajánlatot, van olyan, amelyet az épületen belül lehet felállítani, de az utcára nem lehet kitenni. Van
olyan is, amelynek az egységei belül vannak, a képernyő van kirakva a falra. Nem kell hozzá építési
engedély, mert ezek eszközök. A hozadékkal kapcsolatban elmondja, ha nem tesznek semmit, akkor
nem lesz semmi, ha tesznek, valamit azért teszik, hogy jobb legyen mindenkinek. A TDM
egyesületnek civil szervezetek is tagjai lehetnek. A levelet minden civil szervezetnek kiküldik. Az,
hogy néhol miért a Vállalkozók Révfülöpi Egyesülete és néhol miért a Révfülöp és Környéke
Turisztikai Egyesület szerepel annak az az oka, hogy a regisztrációt december elején kérték meg,
akkor még a regisztrációs számot nekik kellett megigényelni. Amikor a bíróságról megérkezik a
végzés, akkor kell egy módosító lapot beküldeni, ahol átírják a Vállalkozók Egyesületét Révfülöp és
Környéke Turisztikai Egyesületté. Ez folyamatban van. Az alapszabályban nevet módosítottak, az
alapszabály egyes pontjait azért módosították, hogy az egyesület TDM egyesületként tudjon működni.
Két fontos eszközről van szó, egy terminál gép, amelyet láthatnak a képviselők a kivetítőn, ennek a
fogyasztása akkora, mint egy számítógépé. Ez azt jelenti, hogy óránként 300-400 wattot fogyaszt. Egy
számítógép éves fogyasztása kb. 30 e Ft, ha egész évben megy. Azt meg lehet tenni, hogy a téli
hónapokban nem megy 24 órán keresztül. A nyári időszakban azt szeretnék, ha non-stop működne. A
pályázat fontos része a látogatottság ill. használhatóság, melyekért pontokat kapnak. A működéssel
kapcsolatban elmondja, 2,5 millió Ft szerepel kiadványra, ill. egy komplett web lap fenntartása
üzemeltetése is része ennek. 5 évig üzemeltetni kell a rendszert folyamatosan. Ezeket információval is
fel kell tölteni. Padokat és mobil virágágyásokat szeretnének elhelyezni a kihelyezett berendezések
mellé. A terminál 300-400 Wattot fogyaszt, éves szinten kb. 30-40.000 Ft, a bluetooth 40 wattos, kb.
5000 Ft az éves fogyasztása, ha egész évbe megy. Amit szeretnének mindenképpen egy terminált, és
összesen 8 bluetooth, 2 egység lenne az önkormányzat területén.
Miklós Tamás polgármester: mikor indulna a projekt?
Székely Szabolcs képviselő-testületi tag: az idei évben megcsinálják. A cég bevállalta, ha nem
nyernek, akkor is ők megcsinálják.
Miklós Tamás polgármester: Székely Szabolcs átadta a polgármesternek az együttműködési
megállapodás formanyomtatványt. Egyértelműsíteni kell, mi az, ami az önkormányzat kötelezettsége
és milyen mértékben. Az önkormányzati támogatás hozzásegíti az egyesületet, hogy egyáltalán részt
vehessen a pályázaton. Felolvassa az együttműködési megállapodás tervezet szövegét. Kéri, hogy
fogalmazzák bele a pályázat pontos címét, hogy melyik megállapodáshoz adják ezt az elvi
megállapodást.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, véleménye szerint a Révfülöpi Vállalkozók
Egyesületének hatásköre nem terjed ki a Káli-medencére. Elmondta Székely úr, ha nem nyernek a
pályázaton, a cég akkor is megépíti ezt. Akkor ez csak a pályázat benyújtásához jó. Vegyék ki a
határozati javaslatból a volt Édász épületet. Az önkormányzattól igényelt helyiségeket mellékletben
rögzítsék.
Miklós Tamás polgármester: az előterjesztés megküldött határozati javaslata nincs érvényben már.
Felolvassa az együttműködési megállapodás konkrét szövegét. Maradjanak a témánál, adjanak-e elvi
támogatást vagy sem.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, nem számoltak azzal, hogy ezeket az objektumokat
épületen kívül meg kell világítani. Azoknak a világítási költségei plusz költséget jelentenek. Meg kell
nézni a jogi részét is, ha betörnek az épületbe, elviszik a berendezést, ezért ki vállal felelősséget? Az
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energia költségeket határolják el. Lehessen mérni külön almérővel a fogyasztott energiát. Vegyék
tudomásul, hogy gazdasági nehézségekkel küszködnek. Mit jelent ez az önkormányzatnak? Nem is
biztos, hogy szükséges a pályázathoz az önkormányzat jelenléte. Javasolja, akkor térjenek erre vissza,
ha megnyerték a pályázatot. Elvileg támogatja, de a többivel ne foglalkozzanak, konkrétumok esetén
foglalkozzanak vele. Határozati javaslata, hogy Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselőtestületi elvileg támogassa a Révfülöp és Környéke Turisztikai Egyesület által Révfülöp
településen megvalósításra kerülő turisztikai és információs kártyarendszer kiépítését.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, az elhangzottakból úgy néz ki ez egy komoly
berendezés, és felügyelet nélküli üzemmódba kell, hogy működjön. A felügyelet nélküli üzemmódnak
sokkal nagyobbak a biztonsági követelményei, mint egy felügyeletesnek. Hőfokot télen, nyáron
biztosítani kell, az üzemmód kritériumait biztosítani kell.
Miklós Tamás polgármester: elvi beleegyezést kell adni az önkormányzatnak. Az elmondottak alapján
kb. 50 e Ft körüli költségkihatása lesz a berendezésnek. Most arról kell szavazni, hogy támogatják-e a
Vállalkozók Révfülöpi Egyesületének pályázatát a Révfülöp és környéke turisztikai és információs
kártyarendszer bevezetését, nyertes pályázat esetén külön megállapodásba konkrétan rögzítve.
Ragaszkodik ahhoz, hogy a megállapodásban pontosan rögzítve legyen a pályázat címe.
Arról szavaznak, hogy Révfülöp nagyközség önkormányzata elvileg támogatja a Vállalkozók
Révfülöpi Egyesületével a turisztikai kártyarendszer és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos
együttműködési megállapodás aláírását, a pályázat benyújtását.
Székely Szabolcs képviselő-testületi tag bejelenti érintettségét.
(Székely Szabolcs a szavazásban nem vesz részt)

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
1/2009. (I.5.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elvileg támogatja a Révfülöpi
Vállalkozók Egyesülete által a településen megvalósításra kerülő turisztikai és
információs kártyarendszer kiépítését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges
együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. január 10.

Bejelentések.
Gángó István képviselő-testületi tag: javasolja, hogy a bizottsági ülésre készüljön egy előterjesztés a
Kacsajtosi úton lévő bukkanók költségeivel kapcsolatosan és azt vitassák meg. Révfülöp környékén is
sok munkanélküli van, foglalkozni kellene ezzel. Vizsgálják meg a munkanélküliség helyzetét.
Mindként bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Kerüljön vizsgálatra Révfülöp munkaerőhelyzete.
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, javaslatokat kért a 2009. évi munkaterv összeállításához, nem
jött ilyen javaslat. Ő tett egy javaslatot, és a márciusi ülésen tárgyalják a révfülöpi
vállalkozásösztönzés és munkahelyteremtés elősegítésének önkormányzati lehetőségei című
előterjesztést. Ugyanarról szól. Nem lehet belenézni a személyes adatokba, a KSH adatok
hozzáférhetők. Munkahelyek egyénileg történő vizsgálatához nincs kapacitás. Költségvetés
elkészítéséhez nincs elég munkaerő. A társulást nem vitték be a kistérségi tárulásban ezzel két
munkahelyet mentettek meg. Továbbá még egy családsegítő és szociális társulás vezetői álláshely is
meghirdetésre kerül.
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, volt ez már korábban napirenden, de a Munkaügyi
Központ nem adhat ki személyes adatokat. Csak a regisztrált munkanélkülieket tartják nyilván. Akinek
megszűnik a munkahelye, be kell menni a munkaügyi központba, ahol kiszámolják, hogy milyen
ellátásra jogosult. Ha nincs meg a megfelelő idő, nem jogosult munkanélküli ellátásra, akkor az aktív
korú munkanélkülieket küldik az önkormányzathoz, ahol megállapítják a rendszeres szociális segélyt
részükre. Erről tudnak adatot adni, a polgármesteri hivatal beszámolójában ez az adat szerepel is. Ha
valaki nincs regisztrálva a munkaügyi központban, nem tudnak rendszeres segélyt adni. Január 1-el
módosításra került a szociális törvény. Azt, hogy kinek milyen munkalehetősége van, csak egyenként
tudnák lejárni. A közcélú foglalkoztatás maximálisan ki van használva.

Miklós Tamás polgármester: több állás is meghirdetésre került, egyikre sem jelentkeztek Révfülöpiek.
Megköszöni a részvételt a rendkívüli képviselő-testület ülését 16.50 órakor berekeszti.
kmft.

Miklós Tamás
polgármester

Hamarné Szöllősy Emília
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Eitner József

Ujváriné Handó Melinda
képviselő-testület tagjai
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