JEGYZŐKÖNYV
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 25-én
(hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről.
A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett
jegyzőkönyv.
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Dr. Németh Csaba, Gángó István, Ujváriné Handó
Melinda, Simonné Lakosi Erzsébet, Eitner József képviselők.
Török Péter alpolgármester és Székely Szabolcs képviselő jelezte, hogy később
érkezik.
A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Müller Márton főtanácsos, Dr.
Smura János r.alezredes, Tapolca Rendőrkapitányság, Horváth József Rendőrőrs Parancsnok
Révfülöp, Gerencsér Péter körzeti megbízott Rendőrőrs Révfülöp, Rácz László közterületfelügyelő.
Tanácskozási joggal részt vesz: Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke,
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke.
Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, a civil szervezetek
képviselőit, a meghívottakat továbbá Révfülöp nagyközség polgárait, akik a televízión
keresztül kísérik figyelemmel a képviselő-testület ülését.
Megállapítja, hogy a 8 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van. Török Péter alpolgármester úr
és Székely Szabolcs képviselő úr bejelentette, hogy később érkezik. Az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesők személyére. Javasolja Eitner József és Dr. Németh
Csaba képviselő urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja az ülés jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József és Dr. Németh Csaba.
Székely Szabolcs képviselő-testületi tag megérkezett az ülésre.
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testület 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. (Írásos anyag
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: szóbeli kiegészítés; 2009. április 27-i ülés óta az alábbi
jelentősebb események történtek a településen: örömmel jelenti be, hogy május 11-től új
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könyvtárosa van a településnek Kaproncai Kinga személyében. A könyvtár szombati napon is
nyitva tart. A helyi labdarugó csapat a tavalyi szerény szereplés után idén utolsó mérkőzéstől
függetlenül megnyerte a bajnokságot. Gratulál a labdarugóknak, edzőknek, segítőknek és
Pupos Norbert edzőnek, a sportegyesületnek, vállalkozóknak és nem utolsó sorban a révfülöpi
szurkolóknak. Megújult a révfülöpi képújság szolgáltatása, amely a múlt héttől próbaüzembe
megy, naprakészebb információ-szolgáltatást fog biztosítani. Jelentős, hogy az Új
Magyarország fejlesztési terv Közép-dunántúli operatív program keretében a Császtai
szabadidő sport és fürdőkert komplex fejlesztése pályázatunkat a bíráló bizottság 39.851.316
Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, és meghatározott előfeltételek teljesítése mellett
előzetes támogatásra javasolta. Meg van minden esélyünk arra, hogy ezzel a közel 100 millió
Ft-os strand-fejlesztést elindíthassuk a jövőben. A nyári idegenforgalmi idényre való
felkészülés folyik, örömmel bemutatja a „Hévíz” c. művészeti, művelődési folyóiratot, amely
kiemelten foglalkozik Révfülöppel, konkrétan a település fürdőéletének településfejlesztési
hatásaival, a folyóirat címlapján Révfülöp panoráma látható. Kéri az Oktatási, Szociális és
Kulturális Bizottság elnökét ismertesse, hogy milyen döntés született a bizottságban
átruházott hatáskörben.
Eitner József Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: nem érkezett támogatás,
segély iránti kérelem.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítéssel együtt, kézfeltartással
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
53/2009. (V.25.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
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1.) Közrend és közbiztonság helyzete, bűn- és baleset-megelőzés, a Rendőrőrs munkája,
Polgárőrség munkája. Közterület-felügyelő munkájáról beszámoló.
Előadó: Horváth József rendőrőrs parancsnok, Slemmer József polgárőr egyesület
elnöke, Rácz László közterület-felügyelő.
2.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
3.) Költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
4.) Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának
ismételt igénylése.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
5.) Észak-balatoni
Térség
Regionális
Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Tanácsának meghatalmazása hulladékgyűjtésre és
szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
6.) A „Révfülöp Kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló szabályzat
módosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
7.) Magyar Telekom Nyrt. által bázisállomás létesítése (Révfülöp 566/1 hrsz. alatti
ingatlanon) bérleti szerződés kötése.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
8.) Révfülöp 566/1 hrsz-ú ingatlanon (volt Édász épület) átalakítására beérkezett
tervezői ajánlatok elbírálása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
9.) Pályázat kiírása a „Révfülöpi Képek” c. helyi lap szerkesztésére.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
10.)Közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó önjáró fűnyíró beszerzésének támogatására
CÉDE pályázat benyújtása, saját forrás biztosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
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1.)Közrend és közbiztonság helyzete, bűn- és baleset-megelőzés, a Rendőrőrs munkája,
Polgárőrség munkája. Közterület-felügyelő munkájáról beszámoló.
(Az előterjesztést a képviselők, a civil szervezetek képviselői írásban megkapták.)

Miklós Tamás polgármester: köszönti Dr. Smura János rendőr alezredes urat, a tapolcai
Rendőrkapitányság vezetőjét, Horváth Józsefet a révfülöpi Rendőrőrs parancsnokát ill.
Gerencsér Péter körzeti megbízott urakat. Megkérdezi van-e szóbeli kiegészítés az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Horváth József Rendőrőrs Parancsnok Révfülöp: kiegészítés; elmondja, sajnálatos módon a
tavalyi év elején is a rendőrség létszámhiánnyal küszködött, mely megnehezítette a szolgálat
ellátást, több feladatot kellett ellátni. Ezt az időszakot sikeresen átvészelték. Szép
intézkedésekre került sor ennek ellenére. Sorozat bűncselekmények elkövetőit sikerült
megfogni az őrs beosztottjainak. Megerősítő erőket kaptak a nyári idegenforgalomra, akik
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a közrend, közbiztonság javuljon és jobb legyen. Úgy
értékeli ez jobb is volt, mert folyamatosan mozgóőri szolgálatot tudtak biztosítani az
idegenforgalom szempontjából frekventált helyeken, több gépkocsizó járőr szolgálatot tudtak
kiállítani. Sajnálatos módon az utazó bűnözők ezt a települést sem hagyják ki. Az
állampolgárok nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy bűncselekmény áldozataivá
váljanak, mert a gépkocsikban otthagyják az értéktárgyaikat, az ablakokat nyitva hagyják.
Tudomásul kell venni, hogy ezek a bűnözők egyre mobilabbak lesznek, és egyre
szerteágazóbban követnek el bűncselekményeket. Bíznak abban, hogy ennek gátat tudnak
szabni. A statisztikai adatokból kitűnik, igaz, hogy a bűncselekmények növekedtek, de nem a
lopás számok emelkedett, hanem a közrend elleni bűncselekmények, ezen belül is a „vigalmi
negyedben” több garázdaság történt, mint az elmúlt időszakban. Mérőműszerrel mérték a
sebességet, amely többé-kevésbé sikeres volt. Az idegenforgalmi szezon kezdetén több a
gyorshajtó. Ittas vezetésre kiemelkedő figyelmet fordítottak. Szórakozóhelyek környékét
fokozottan ellenőrizték. Kirívó, közösséget irritáló bűncselekmény a településen nem történt.
Az utazó bűnözők biztos célpontjaikként tartják számon a Balaton-partot. Tapasztalata szerint
a szóróanyagok majdnem, hogy hasztalanok, nem sokan fogadják meg a tanácsokat, amelyek
rajta szerepelnek. Sokszor találkoznak olyannal, hogy nagy értékeket hagynak a
gépkocsikban. A strandokon sikerült minimálisra csökkenteni a bűncselekmények számát.
Kiemeli a polgárőrség áldozatos munkáját. Köszöni munkájukat, segítségüket. A közrend és
közbiztonság nagyon fontos érték egy település életében. Megköszöni a polgármesteri hivatal
segítségét, jó az együttműködés a hivatal és a rendőrség között.
Dr. Smura János rendőr alezredes Tapolca Rendőrkapitányság: köszönti a testület tagjait.
Szeretne személyesen is bemutatkozni. 2009. február 16-tól a tapolcai Rendőrkapitányság
megbízott vezetője. Ezt megelőzően a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozott.
1986. évtől a rendőrség tagja. A létszám vonatkozásában örömmel jelenti, hogy május 18-al 5
fő kerül kibocsátásra a körmendi szakközépiskolából, akik a kapitányság állományába
kerültek, ezáltal a kapitányság létszáma teljes mértékben feltöltött. Megerősítő erőkkel
kapcsolatban, június 1-től szeptember 1-ig 13 fő fog érkezni a készenléti rendőrségtől
révfülöpi elhelyezéssel. Ezen kívül vannak még betervezve a rendőrtiszti főiskolai hallgatói
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közül is. Megelőzésekkel kapcsolatban nagyon sokat dolgoznak azon, hogy azok az idősebb
személyek, akiknek meg volt szokva, hogy 20-30 éven keresztül nem kell bezárni, ajtót kaput,
az utazó bűnözés nem teszi ezt most lehetővé. Ugyanígy a gépkocsiban, bevásárló kosárban
hagyott értékek a bűnözőket arra inspirálják, hogy bűncselekményt kövessenek el. Úgy
gondolja a településen nem tragikus a helyzet, azonban azt is tudni kell, hogy egy-egy
bűncselekmény elkövetése statisztikai számokban nem nagy, de akit érint a bűncselekmény
annak mindenképpen kellemetlen. Megtesznek mindent annak érdekében, hogy a
bűncselekményt elkövetőket el tudják fogni. Közlekedéssel kapcsolatban, fontos az ittasság
ellenőrzése, hiszen ez nagy veszélyt jelent azokra, akik közlekednek. Az ittasan közlekedő
kerékpárosokkal szemben is el fognak járni. Kéri, hogy aki kerékpárra ül, alkoholt ne
fogyasszon. Kiemeli, hogy országos viszonylatban 2008. évben az 1960-as évek végére
jellemző közlekedési baleseti statisztika állt rendelkezésre, 1000 fő alatt volt az elhunyt
személyek száma a közutakon, ami a korábbi évekhez viszonyítva jó eredmény. A
megelőzéssel kapcsolatban, a rendőrkapitányságon dolgozó munkatársa megfelelő
rendszerességgel szokott kijönni az általános iskolába, hiszen az ifjakat kell megszólítani
annak érdekében, hogy a jövő nemzedéke már ne legyen áldozata sem bűncselekménynek,
sem közlekedési balesetnek, másrészt ő maga se kövessen el hasonló dolgokat. Köszöni a
polgárőrség tagjainak és családtagjainak azt a hozzáállását, mellyel segítik a rendőrség
munkáját. Van még lehetőség a polgárőrség tekintetében, kiemeli a lovas polgárőrség
létrehozását. A strand polgárőrség létrehozásában lát még lehetőséget, melyet szeretné, ha
támogatna a testület, illetve a kerékpáros polgárőrségnek sincs ellene. Fontos feladat lenne
még az ifjú polgárőrség toborzása is. Köszöni, hogy meghallgatták, kéri a beszámoló
elfogadását.
Miklós Tamás polgármester: megköszöni a kiegészítést, kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a bizottság
egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását, megköszönve a rendőrség a polgárőrség
munkáját.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemények:
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, amit mond nem lesz túl szimpatikus.
Létszámhiányra panaszkodtak, de az az ember érzése, hogy annyi rendőr van ebben az
országban, hogy az borzalom, ha sebességmérésről van szó. Előfordult már, hogy két kocsi,
4-5 személy egy helyen. Az a véleménye, hogy ez a fajta túlzott mérés lelassítja a
közlekedést. Érdemes lenne a rendőrségnek azon elgondolkodni, hogy javaslatot tegyenek a
nyári szezon vége után, több helyütt a Balaton-parton 70-es táblákat kellene a lakott területre
kitenni. Balatonrendes felől, ha beérkeznek Révfülöpre, ember nincs, aki novemberben, jó
útviszonyok és látásviszonyok mellett ötvennel jönne be a Káli úti kereszteződéséig. Abszolút
veszélytelen lenne, ha egy nagyobb sebességet engedélyeznének. Nem lát Révfülöp területén
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hónapok óta mozgó rendőrautót, nem lát rendőrt, de azt látja, hogy a Káli úton naponta
legalább 8 hatalmas kamion dübörög végig a tiltó tábla ellenére. Azt látja, hogy a Villa Filip
téren a „behajtani tilos” tábla ellenére bemennek, rendszeresen lehet látni, hogy a két oldalt
kitett „megállni tilos táblák” után sorozatosan, van úgy hogy a gyógyszertár előtt jobb oldalon
és baloldalon 2-2 autó parkol, a 20 méterre lévő parkoló pedig teljesen üres. Az pedig
tragikus, hogy szombat és vasárnap délután nagy terepjárók a Káli úton a kanyartól a 71-es
útig a járdán állnak fenn, gyerekkocsival nem lehet menni, gyerekes szülőknek ki menni az
útra. Még sehol nem látott büntetőcédulákat kirakva. Úgy gondolja, érdemes lenne egy hetet
arra fordítani, hogy legyenek ott, figyelmeztessék a szabálytalankodókat. Így talán lényegesen
jobb lehetne a közlekedési morál Révfülöpön.
Ujváriné Handó Melinda képviselő-testület tagja: elmondja, örvendetes, hogy az
idegenforgalmi szezonra jelentősebb készültség van a Balaton parton, jobban meg tudják
akadályozni a bűncselekmények elkövetését. Azonban a téli időszakban érezte azt a hiányt,
hogy a településen keveset találkozott rendőrökkel. Kéri a jövőben erre nagyobb hangsúlyt
fektessenek. Megnyugtató volt, hogy az idegenforgalmi szezonban a Halász utcában érezhető
volt, hogy jelen vannak a rendőrök, de talán éppen ebből kifolyólag a hegyi részen kevésbé
voltak jelen, ennek aztán meghatározó eredménye, hogy az ottani nyaralófeltörések,
besurranások gyakoriak voltak. Több eset történt a Szőlő utcában is. Kéri, hogy a nyári
időszakban ezeket a részeket is fokozottan figyeljék. A szórólapokkal kapcsolatban javasolja,
hogy az önkormányzati médiákat, csatornákat is próbálják kihasználni.
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
polgárőrség nevében megköszöni az elismerő szavakat. Nem könnyű a polgárőrök feladata,
hiszen a saját szabadidejüket áldozzák fel a polgárőr munka érdekében. A legutóbbi ülésükön
szóba került a lovas polgárőrség kérdése is, vannak rá konkrét ötleteket. Jó az együttműködés
a rendőrséggel. Továbbra is igyekeznek a község lakosságát szolgálni a járőrözésükkel,
szolgálatukkal.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, Révfülöp adottságai az útviszonyok
szempontjából nem a legjobbak a közlekedés biztonsága érdekében, tudniillik az utak
keskenyek. Vannak olyan alapvető közlekedési szabályok, hogy például jobbra kisívben, balra
nagyívben, ezt nagyon érdemes betartani, de egy keskeny utcánál csak akkor lehet, ha tényleg
nagyon figyel az illető. A baj az, hogy ezeket a keskeny utcákat, amikor a lombozat kinő még
ez nagymértékben le is zárja. Önkormányzati feladat az erre való odafigyelés. A Polgári Kör
nevében kéri, hogy nagyobb odafigyeléssel baleset-megelőzés szempontjából, ezt az év
minden időszakában, biztosítani szíveskedjenek.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, a rendőrség rendelkezik azokkal a
jogosítványokkal, hogy jogkövető magatartásra kényszerítse a polgárokat. Az önkormányzati
törvény nem biztosítja azokat az eszközöket, hogy jogkövető magatartása kényszerítse azokat
a polgárokat, akik nem tartják be a közrendre vonatkozó rendeleteket. Révfülöpön
belekezdtek egy kísérletbe, közterület-felügyelőt alkalmaznak nem kis költséggel. Abban
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bíznak, hogy a közterület-felügyelő elősegíti azt, hogy Révfülöpön nagyobb legyen a közrend.
A probléma az, hogy nem rendelkezik elegendő jogosultsággal a közterület-felügyelő, hogy
betartassa, kényszerítő eszközzel rákényszerítse a polgárokat erre a magatartásra. Kérésük a
rendőrséghez - ismerve a problémákat, létszám hiányt egyebeket - , időnként jelenlétükkel
erősítsék meg a közterület-felügyelőt. Hetente egy alkalommal nem hosszú ideig, együtt
jelenjenek meg a közterület-felügyelővel azokon a helyeken, ahol a polgárok nem tartják be a
közrendet. Sokkal eredményesebb lenne mindenki munkája, ha ebben segítséget adna a
rendőrség. Szilárd meggyőződése, hogy a közterület-felügyelő alkalmazásával segítik a
rendőrség munkáját is. Ő maga is hallotta, hogy a közterület-felügyelő nem egyszer
felszólította mindazon polgárokat, ahol a bokrok vagy a fa az útra lógott, hogy vágják le.
Horváth József Rendőrőrs Parancsnok Révfülöp: válaszok: a 70-es táblával kapcsolatban
elmondja, egy közlekedési bejárást kell kezdeményezni az önkormányzatnak ez ügyben,
különböző szakhatóságokat be kell vonni. A révfülöpi rendőrőrs területe jelenleg Révfülöptől
Balatonedericsig terjed, sajnálatos módon a létszámhelyzetből adódóan egy fix létszámot
tudnak a területen tartani, és ez járja be az egész területet. Összességében Révfülöpön kezd és
itt is fejezi be a szolgálatot és közben is itt vannak. Véleménye szerint itt a legnagyobb a
rendőri jelenlét. Nincs lehetőség a ”megállni tilos” és a „behajtani tilos” tábla esetében a
figyelmeztetésre. Az új jogszabály szerint nincs a rendőrnek olyan mérlegelési jogköre, hogy
figyelmeztessen helyszínbírságot szabjon ki. Egyetlen lehetősége van, hogy lefényképezze a
gépjárművet, település naplóba felrögzíti és közigazgatási eljárás keretében megbünteti. Több
ilyen intézkedésre kerül sor. A szabályokat be kell tartani. Amennyiben ilyent tapasztalnak,
jelentsék be a tapolcai rendőrkapitányság ügyeletére és intézkedni fognak.
Dr.Smura János rendőr alezredes: elmondja, 17 fő az őrs létszáma, 17 település és 28 km-es
partszakasz tartozik hozzá. Tehát azért vannak teendők. Megelőzéssel kapcsolatban elmondja,
van olyan település, ahova a helyi újságba a megtörtént bűncselekményeket megírják. Ha
ezzel kapcsolatban van igény és kapnak rá lehetőséget, ennek nagyon örülne. Közterületfelügyelővel kapcsolatban elmondja, egymásra vannak utalva, szívesen vesz minden fajta
segítséget. Megköszöni a lehetőséget, őrsparancsnokkal egyeztetve ez megoldható. Köszöni a
polgárőrség munkáját, támogatását.
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, nem tud úgy átmenni Balatonedericsen,
hogy ne legyen kint rendőrségi kocsi, és Révfülöpön nem lát. Ő nem jelent fel senkit, jöjjön el
a rendőrségi kocsi, fényképezze le és büntesse meg a szabálytalankodókat. Szereljék le a
táblákat és mindenki ott áll ahol akar, és nincs szabályszegés! Ez lenne a megoldás?
Miklós Tamás polgármester: úgy érzi, hogy a közösségi értékek válsága van ma a
társadalomban, szétzilálódik a társadalom és ennek keretében az önfegyelem, a kötelességtudat szinte nullára csökkent az emberekben. A tábla azért van kitéve, hogy lassítani kell,
minden ember mellé nem lehet rendőrt állítani. A rendőrséggel rendszeres a kapcsolattartása a
polgármesteri hivatalnak. Képújságban, információs csatornákban rendszeresen közzétették
eddig is a felhívásokat. Talán jobb a szórólapos megoldás. Kéri a rendőrség segítségét a
7

Halász utca, un. vigalmi negyeddel kapcsolatban. A tavalyi évben az önkormányzat 3 óra
után lezárta ezen területet. 17 vállalkozó kapott kulcsot áruszállítás, mentő, tűzoltóság miatt,
ez eredménytelen volt. Az önfegyelem hiányzik. Az idei évben is kérte a vállalkozókat, hogy
ezt oldják meg. Kéri a rendőrség fokozottabb ellenőrzését ezen területen. Próbálták az
elhelyezés lehetőségét megoldani, felajánlottak nyári elhelyezési lehetőséget némi díj
ellenében, várják a visszajelzést. El kell gondolkozni a térfigyelő kamerák elhelyezésén. Úgy
értékeli, hogy a rendőrség és a rendőrőrs nagyon eredményes munkát végez, jó a kapcsolata
az önkormányzattal. Hozzátéve, hogy vannak problémák, ebben kéri, hogy minél
hatékonyabban lépjenek fel és ehhez minden támogatást megad az önkormányzat.
Megköszöni a munkát, további sok sikert kíván.
A közterület-felügyelő munkáját a bizottság eredményesnek ítéli, külön dicséret is elhangzott
a bizottsági ülésen. Kéri, hogy tervszerű irányítási, vezénylési tervet készítsen jegyző asszony
a közterület-felügyelő munkájához, területre lebontva. Kerüljenek konkrét feladatok
meghatározásra. Gratulál az eredményes vizsgához és az eddig végzett tevékenységhez.
Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a közrend és közbiztonság helyzete, bűn- és balesetmegelőzés, a Rendőrőrs munkájáról szóló tájékoztatót, a közterület-felügyelő munkájáról
szóló beszámolót, kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
54/2009. (V.25.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közrend és
közbiztonság helyzete, bűn- és baleset-megelőzés, a Rendőrőrs munkájáról” szóló
tájékoztatót, és a „Közterület-felügyelő munkájáról” szóló beszámolót elfogadja.
Miklós Tamás polgármester: Gángó képviselő úr az összefoglaló után jelentkezett
hozzászólásra, megkérdezi a napirendhez kapcsolódik hozzászólása?
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, a rendőrség munkájával kapcsolatos anyagot
tárgyalták, úgy gondolta a közterület-felügyelő munkájáról szóló beszámolót utána tárgyalják,
ehhez szeretett volna hozzászólni.
Miklós Tamás polgármester: az anyag egy napirendként került felvételre. Az utolsó napirend
után visszatérnek erre.
2.)Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése.
(Az előterjesztést a képviselők, a civil szervezetek képviselői írásban megkapták.)
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Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, egy nagyon alapos,
jól összeállított anyag került a bizottság tagjai elé. Alaposan elemzi ezt a tevékenységet,
melyet úgy gondolnak nagyon eredményes volt az elmúlt időszakban. A bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, az előterjesztés részletesen tartalmazza a
gyermekvédelmi feladatokat. A településen a gyermekvédelem rendben van, a
gyermekvédelmi munka, a gyermekvédelmi helyzet jónak mondható. Az anyagi támogatáson
kívül egyéb beavatkozásra nem került sor. A beszámolót minden évben meg kell tárgyalnia a
képviselő-testületnek, értékelni kell a munkát, majd el kell küldeni a megyei gyámhivatal
részére is, akik egy összegzést készítenek. Kéri a beszámoló elfogadását.

Kérdés:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:
kérdése, hogy az óvoda épületében a bölcsőde kialakítása az előzetes kalkuláció és
szakvélemény alapján milyen nagyságrendű átalakítást kíván meg?

Miklós Tamás polgármester: válasz: az óvoda két-három érvre prognosztizált létszáma kb. 20
fő. Nincs kihasználva az épület. Felmerült a bölcsőde létesítése, ehhez kértek szakértői
véleményt ill. tervezői véleményt. A meglévő óvodán belül kerülne kialakításra a bölcsőde.
Jogszabályok szabályozzák, hogy mit kell kialakítani. Miután ez elkészül utána tudják
megbecsülni a költségét. Konkrét adatok birtokában visszakerül a képviselő-testület elé.

Hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről készített előterjesztést kézfeltartással
szavazzon.

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

55/2009. (V.25.) határozat
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Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített értékelést elfogadja.

3.)Költségvetési szervek alapító okiratainak felülvizsgálata.
(Az előterjesztést a képviselők, a civil szervezetek képviselői írásban megkapták.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az országgyűlés az államháztartási rendszer
megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá,
hatékonyabbá tétele érdekében megváltoztatta a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt, ehhez kapcsolódóan előírt feladatokat. Jegyző
asszony elkészítette Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a
Napközi Otthonos Óvoda és a Révfülöpi Szociális Szolgálat alapító okiratait, ill. ennek
felülvizsgálatát. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen szavazattal
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a költségvetési szervek alapító okiratának
felülvizsgálatával és az előterjesztésben rögzített határozati javaslattal kézfeltartással
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
56/2009. (V.25.) határozat
1.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az 1/A. sz.
mellékletben foglaltak szerint módosítja, és az 1/B. sz. melléklet szerinti
tartalommal egységes szerkezetben 2009. július 1. hatállyal jóváhagyja.
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Felkéri a Jegyzőt, hogy az alapító okiratot elfogadását követően a Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása részére küldje meg.
Felelős: Hamarné Szöllősy Emília
Határidő: 2009. június 15.
2.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöpi
Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát a 2/A. sz. mellékletben foglaltak
szerint módosítja, és a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal egységes
szerkezetben 2009. július 1. hatállyal jóváhagyja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az alapító okiratot elfogadását követően a Magyar
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása részére küldje meg.
Felelős: Hamarné Szöllősy Emília
Határidő: 2009. június 15.
3.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöpi
Szociális Szolgálat alapító okiratát – a 2009. december 31-ig érvényes
szakfeladat-renddel kiegészíti - 2009. február 23. hatállyal jóváhagyja, és a 3.
számú melléklet szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy az alapító okiratot a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató
Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei egybehangzó
elfogadását követően a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása részére
küldje meg.
Felelős: Hamarné Szöllősy Emília
Határidő: 2009. június 15.
4.)Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának
ismételt igénylése. (Az előterjesztést a képviselők, a civil szervezetek képviselői írásban megkapták.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, 2007-ben tartott ülésen döntöttek arról, hogy a
Magyar Állam tulajdonában és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
kezelésében lévő Császtai strand területét – 2 ha 1075 m2 nagyságú terület önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó igény benyújtásáról. Az előterjesztés részletesen felsorolja az
eddig elvégzett munkákat. Előre lépni nem tudtak igazán. Az új jogszabály értelmében
szükséges egy megújított kérelem beadása. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
bizottság 4 igen szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az állami tulajdonba lévő
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos kérelem ismételt beadásával a
határozati javaslat szerint, kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
57/2009. (V.25.) határozat
a.) A Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36 § (1) bekezdés c.) pontja, valamint az
állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet
50-51 §-ai alapján
a Magyar Állam tulajdonban, a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Székesfehérvár) kezelésében lévő b.)
pontban írt ingatlanrészek Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat tulajdonba
adására igényét benyújtja.
b.) Az igényelt területrészek az alábbiak:
• Révfülöp 8/4 hrsz-ből
0122 m2
• Révfülöp 8/5 hrsz-ből
0022 m2
• Révfülöp 8/6 hrsz-ből
0759 m2
• Révfülöp 9 hrsz.-ből 1 ha 3534 m2
• Révfülöp 10/5 hrsz-ből
5924 m2
Összesen:
2 ha 0361 m2
c.) A Képviselő-testület az igényelt területrészeket sport, területfejlesztési
célkitűzés megvalósítására, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV törvény 8 §-ában meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására, az
alapító okiratban és szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladat
megvalósítására a strandüzemeltetésre, a strandi szolgáltatás nyújtására (sport,
játszótér, zöldterület) kívánja felhasználni, segítve a minőségi turizmus
megvalósulását.
d.) A Képviselő-testület igénye, a területrész felhasználása összhangban van a
terület- fejlesztési programokkal, a településrendezési tervvel és vízpart
rehabilitációs tervvel.
e.) A Képviselő-testület vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítését.
f.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba adásra
vonatkozó kezdeményezés
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez történő
benyújtására.
g.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - kedvező döntés,
szükségesség esetén - a tulajdon-átruházással kapcsolatos okirat aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
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Határidő: f.) azonnal, g.) pontra esedékesség időpontjában.
5.)Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás Tanácsának meghatalmazása hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatására.
(Az előterjesztést a képviselők, a civil szervezetek képviselői írásban megkapták.)

Miklós Tamás polgármester: a társulási tanács részletes beszámolóját megkapták a testületi
tagok és a bizottsági tagok. Elmondja, hogy a társulás 158 önkormányzatából már csak 5
önkormányzat nem küldte meg ezt a határozatot. Az, hogy ne kelljen majd a következő évek
valamelyikében egyénileg önkormányzati közbeszerzési eljárást kiírni, ezért javasolja
csatlakozzanak a többi önkormányzathoz, hozzák meg az ezzel kapcsolatos állásfoglalást.
Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztés határozati
javaslatával, kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
58/2009. (V.25.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
•
•

•

•

Elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket,
azokat helyi szabályozásában figyelembe veszi.
Meghatalmazza a polgármestert, hogy az üzemeltetési elvekről készült
kiegészítést a Társulási Megállapodásnak az Önkormányzat képviseletében
aláírja.
Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008 (XI. 21.) ÉBRSZHK-TT
számú határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a
hulladékgyűjtésére és szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési
eljárást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi
közszolgáltatói szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott
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közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói
szerződést kössön.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos.
6.)A „Révfülöp Kártya” igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló szabályzat
módosítása. (Az előterjesztést a képviselők, a civil szervezetek képviselői írásban megkapták.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a tavalyi esztendőben bevezették a „Révfülöp” kártyát
kísérleti jelleggel. Ismert okok miatt késlekedve került bevezetésre, ennek ellenére a
használattal kapcsolatban rövid összegzés megjelent a Révfülöpi Képekben. A holnapi naptól
megkezdődik a „Révfülöp” kártya átvétele, a beüzemelése a hét folyamán megtörténik. A
strandok nyitásával a szolgáltatások is igénybe vehetővé válnak. Mivel kiterjesztésre került a
kártyahasználat, - szélesebb körben lehet használni – megkövetelte, hogy a szabályzatot ennek
kapcsán módosítsák. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
bizottsági ülésen elhangzottak kérdések ill. az azokra adott válaszok, 4 egyhangú szavazattal a
bizottság támogatja a szabályzat módosítás elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a szabályzat leírtak szerinti
módosításával kézfeltartással szavazzon.

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

59/2009. (V.25.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp” kártya
igénylésének, felhasználásának szabályairól szóló Szabályzat 2. pontját az
előterjesztésben foglaltak szerint módosítja és a szabályzatot a módosítással
egységes szerkezetben elfogadja.
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7.)Magyar Telekom Nyrt. által bázisállomás létesítése (Révfülöp 566/1 hrsz. alatti
ingatlanon) bérleti szerződés kötése. (Az előterjesztést a képviselők, a civil szervezetek képviselői
írásban megkapták.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja a testület immár második alkalommal foglalkozik a
Telekom volt Édász épület tornyon távközlési bázisállomás kialakítás kérdésével. Az előző
ülésen a képviselők megkapták a kérelmet, a szerződéstervezeteket, amellyel kapcsolatban
több kérdés is felmerült. Ezekre a hivatal írásban választ kért, melyekre a választ szintén
megküldték. A bizottsági ülésen Alpek Zoltán úr résztvett, a feltett kérdésekre a válaszokat
megadta. A kért pontosításokat e-mailben megküldte. Kéri a bizottság véleményét, hogyan
döntöttek a bérbeadással kapcsolatban.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:
elmondja, élénk vita alakult a bizottsági ülésen a bázisállomás létesítésével kapcsolatban.
Hosszan taglalták a véleményeket, ellenvéleményeket. A bizottság nem tudott állásfoglalást
kialakítani.

Kérdések:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, a bizottsági ülésen volt vélemény és olyan
jellegű javaslat született, hogy tovább kell folytatni az adatgyűjtést. Itt két dolog van az
egészség és a pénz. Látszik, hogy aki képviseli a szolgáltató céget mindent megtesz annak
érdekében, hogy meggyőzzön róla mindenkit, hogy szükséges. Felvetődött a Reflex Kft, aki
független ebben, és úgy vették észre, hogy nem szimpatizálnak a szervezettel. Doktor úr
véleményére nagyon kíváncsi. A hivatal részéről lépni kellene, hogy egészségügyileg
ténylegesen káros vagy nem káros.
Miklós Tamás polgármester: azért ülnek itt mindnyájan, hogy elmondják a saját
véleményüket. Képviselő úr saját véleményét mondja el.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: kérdése, polgármester tudja-e, hogy az illető nem
alkalmazottja ennek a cégnek, sikerdíjért dolgozik? A bemutatott képen tájesztétikai
szempontból miért csak a 120 fokra felrakott 360 fokra leterített sugárnyalábot biztosító
térsugárzót rakták fel, miért nem rakták fel a mikrotornyokat, amelyeknek átmérője kb. 2
méter? Nem lehetne-e kizárni a sikerdíjért dolgozó illetőt ebből az üzleti akcióból és
közvetlenül tárgyalni a cégekkel? Amikor ez az “árbóc” bérleti szerződésbe lesz adva, a
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szerződés kitér-e az “árbóc” mindenkori karbantartására? Festés, statikai vizsgálat, kinek a
költségére történik, aki bérbeadja, vagy aki bérbeveszi? Többet ki kell fizetni a
karbantartásért, mint amennyi befolyik bérbeadásból.
Simonné Lakosi Erzsébet Gazgadasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:
kérdése, ha nem az önkormányzaté volna ez az épület a toronnyal, akkor lenne-e beleszólás
abba, hogy mi kerül annak a toronynak a tetejére?
Miklós Tamás polgármester: válaszok: az áprilisban kiküldött levélben szerepel, hogy az
Azitop Bt a Magyar Telekom Nyrt megbízásából végzi a Magyarországi mobilcellás
tábközlési berendezések telepítésével kapcsolatos helyszínkeresési munkálatokat, a
szerződéssel kapcsolatos teljeskörű ügyintézést. Tudomása szerint ő végezte a templomban
lévő adótorony telepítését is. Megacég, alvállalkozókkal dolgozik. Konkrétan a bizottsági
ülésen elhangzott, hogy nevesítsék mi kerül elhelyezésre, megküldték írásban, hogy 4 db 1,3
m-es, 2 db 2 m-es, valamint 3 db körsugárzó (0,6 m-es). A látványrajz ezt már tartalmazza.
Sikerdíjba nincs beleszólás ez a Telekom és az általa megbízott személy közötti kérdés.
“Árbóc” karbantartás: kiküldésre került a szerződéstervezet, amely tartalmazza, hogy a
műszaki, építési dolgoknak neki meg kell felelnie. Fel sem merült az, hogy a bérleti díjból
kerülne a karbantartás megoldásra. Szerződésbe be kell építeni. Nem egészség és pénz között
kell választani. Nem a testület feladata meghatározni, hogy egészségromboló hatása van vagy
nincs. Tudományos konszenzus van abban, hogy nincs ilyen hatása. Valamilyen hatása lehet,
de megfelelő határértékek között tartva nem egészségkárosító ez. Ennek a kérdésnek a
megítélése eleve nem a képviselő-testületre tartozik. Tudomása szerint építési engedélyes
torony, 15-20 éve van ott a torony senki nem tette szóvá. Tudomása szerint maga a létesítés,
amennyiben bérleti szerződést köt az önkormányzat ezzel a céggel, abban az esetben
szakhatósági engedélyeket kell beszerezni és ha megfelelnek, akkor megkezdhetik a
működtetést. Tudomása szerint nem szólhat bele az önkormányzat. Nem új létesítésről van
szó.
Vélemények:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, a bérleti szerződés-tervezetről nem
folytattak vitát, holott vannak benne érdekes dolgok. 2020-ig kötelezik el magukat. 6. pontot
úgy értelmezi, hogy ő most szerez itt magának egy jogot utána következik a Pannon, Vodafon
továbbadhatja. Antenna erdő lesz. Mindent megígérnek, nekik nincs ellenigazolásuk. Iskola,
óvoda közelében, faluközpontban van ez a torony. Ha egészségügyileg megnyugtató dolog
lesz, akkor térjenek rá az anyagiakra. Felajánlottak 1 millió Ft + Áfát, ha beszáll a Pannon,
Vodafon ő majd beszed tőlük több millió forintot. Ő 8-9 millió Ft + Áfa összegben
gondolkodik. Határozati javaslata, ha most döntenek a mai ülésen, a bérleti díj 8 millió Ft +
Áfá-nál kezdődjön azzal a lehetőséggel, hogy ezzel tudomásul veszik, hogy beszállhat a
Vodafon és a Pannon is. Nézessék át a szerződés-tervezetet, például a 2.1 pontnál
gyakorlatilag ő be akar jegyeztetni egy használati jogot az ingatlannyilvántartásba,
terhelésként jelenik meg az ingatlannál. Ne engedjék megterhelni az ingatlant.
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Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, senki nem hatalmazta fel őt arra, hogy
itt legyen az a torony, ami sugároz, amiről vitatkoznak, hogy mekkora a megengedett
sugármenyiség. Úgy gondolja, lakott területen sehol nem lenne szabad már elhelyezni ilyen
tornyokat. Ahogy a múltkor is már elmondta a dagantos betegségek az országos átlagnál
lényegesen magasabbak a településen. Ennek oka van, nem tudják, hogy mi az oka. Ne
adjanak még ehhez plusz sugarat, ezért nem tudja támogatni az antenna működtetését a
község lakott területén.
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, az állomást azért akarja felállítani a
Telekom, mert jelenleg Révfülöp 3G lefedettsége nem megoldott. A sugárzással kapcsolatban,
a háttérsugárzás értéke adott, ha telepítenek annál csak nagyobb lesz. Fontos, hogy esztétikai
szempontból meg kell gondolni, hogy akarnak-e a község közepén egy ilyen sugárzót, vagy
keressenek egy olyan megoldást, hogy esetleg a kilátóba lefedett részen elhelyezni ezt az
állomást. Fontos még, hogy ennek az alapsugárzása az európai szabvány szerint
mikrohullámu sütőnek, porszívónak a töredéke csak. De hogy mennyire káros, milyen hatásai
lesznek azt nem tudják. Nehéz döntés előtt állnak. Tájesztétikailag a település központjában
nem a legszebb látványt nyújtaná.
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési, Turisztikai Bizottság elnöke:
elmondja, a 3G olyan modern dolog, ami ebben a világban már elkerülhetetlen. Az
embereknek erre már igénye van. Az idelátogató turistáknak is megjelennek ilyen igényei,
mint szobakiadó elmondhatja az internet használatot már kérik. Ezzel a település ilyenfajta
ellátottságát javítani tudnák. Arról, hogy ez mennyire káros az egészségre nem foglalna állást,
mert ne ért hozzá. A nyilatkozatban leírják, hogy ez megfelel a határértékeknek, eleget tesz a
lakosságra vonatkozó kritériumoknak. Nincs jogalapja arra, hogy kétségbe vonja ezeknek a
magasabb forumoknak a törvényben lefektetett álláspontjait. Az üzletkötő arra is választ
adott, ha ehhez a toronyhoz jön egy újabb becsatlakozó, akkor ővele újabb tárgyalásokat
fognak lefolytatni. Az épületen tetemes teher van, a jelzálogot fizetni kell, a beruházás
további pénzekbe fog kerülni. Egyetért azzal, ha itt egy bevételi forrásra tudnak szert tenni és
elfogadják, amit a törvények mondanak határétékekben, állásfoglalásokban lefektettek, akkor
miért ne csinálhatnának ebből pénzt. Rendszeres bevétellel finanszírozni tudnák ennek az
épületnek a fenntartási kötségeit akár.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: három szempont szerepel ebben a nem egyszerű
kérdésben, az egészségügyi, a gazdasági és a tájesztétikai. Valóban a világ fejlődése az, hogy
a híradástechnika órási területeket fogott be a maga tudományáva, enélkül manapság nem
tudnak élni. Ez az ami mellette szól. A mérés nem szól arról, hogy Révfülöpön már van kettő,
ha igaz, ez lesz marmadik. A mérés egyről szól. Biztos abban, hogy a templomtoronyban
elrejtett berendezéssel kapcsolatban az üzembehelyezés óta egyetlen ellenőrzés sem készült.
Folyamatos mérés lenne a biztonságos. Véleménye, nem hiszi, hogy Révfülöp
összlakosságának az összetételéből arra lehetne következtetni, hogy a helybéli lakosság
17

70-80%-a igényli ezt a szolgáltatást. Ha az idegenforgalomra hagyatkoznak az kb. két hónap,
a berendezés, egyéb itt marad az év 12 hónapjában. Mivel nincs ilyen felmérés, hogy a
lakosság milyen arányban igényli ezt, ezért erre nem nagyon lehet hivatkozni, viszont a
tudatlanság folytán és a megadott óvatosság szempontjából sokkal inkább lehet arra
hivatkozni és elfogadhatóbbnak kelljen tűnjön az a tény, félelmükben és a megajánlott
környezetvédelmi adatok szempontjából ezt a lehetőséget a település sűrűn lakott területében
ne használja senki, az önkormányzat álljon el ettől a bérleti szerződéstől. Valahol a település
sűrűn lakott helyein kívül tárgyalásokat folytasson az illetővel. Találjanak olyan helyet a
településen kívül, ahol ezt elhelyezheti. Az egészségügyi szempontot azért kell maximálisan
figyelembe venni, mert a lakosság ebben a témakörben abszolut tájékoztatlan. Még abban is
tájékozatlan, hogy a torony hogyan fog kinézni tájesztétikai szempontból.
Miklós Tamás polgármester: válasz: továbbadási jog nincs, ezt már többször megbeszélték, ez
nem szerepel a szerződés-tervezetben. Egészségügyi hatásvizsgálatot addig nem lehet
csináltatni, amíg nincs ott valami. Sugárvédelmi számítások táblázatot, valamint egy már
működő hasonló technikai eszköz működési eredményeit mindenki megkapta. Le van írva,
hogy fél méter távolságon belül lecsökken a sugárzás mennyiség. Egészségkárosító hatása
nincsen. A szerződést pontról-pontra át kell nézetni, ezzel egyetért.
Összegzés: ez egy lehetőség, megkeresték az önkormányzatot ezzal kapcsolatban, részletes
információkat szereztek be, interneten utána néztek. Van hátránya és van előnye. Hátránya,
egyértelmű hogy van egy félelem a sugárzás miatt. Tudományos élet konszenzusa szerint
egészségügyi határértéken belül nincs káros hatása. Ezt megkérdezte szakértőktől is.
Tájesztétikai szempontból nem igazán előnyös, egyetért vele. Előnye, mobil internet
szolgáltatás bővülése, turisztikai háttérszolgáltatás, jövőbeni orvosi szolgáltatások
háttérfejlesztése, önkormányzati bevétele növelése. Az internet és a távközlés a világ része
előnyével, hátrányával együtt. Vettek egy ingatlant a rajta lévő toronnyal, bérbeadásával
részben, egészben visszafizethetnék a vételárat. Javasolja, szem előtt tartva az itt
elhangzottakat, az önkormányzat kössön bérleti szerződést az alábbiak szerint: a telepítés után
saját költségén el kell végeztetni a sugárvédelmi mérést, az önkormányzat saját költségén
végeztesse el egy független kutató intézettel a bázisállomás bevizsgálását, magasabb bérleti
díj, legalább 2 millió Ft + Áfa amelyben a kisterem bérlete is benne foglaltatik. Felmerült
benne, ha esetleg megkötik a szerződést nem euróba kellene-e megkötni. Úgy gondolja,
pénzügyileg rendkívül jó lehetőség, egészségügyileg lehet vitatkozni rajta. Kössenek
szerződést végeztessék el velük a bevizsgálását és végeztesse el az önkormányzat saját
költségén is egy független cég bevonásával.
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
bérleti díjjal kapcsolatban elmondja, a bizottság el sem jutott odáig, hogy bérleti díjról
beszéljenek, mert elakadtak az egészségügyi határértékeknél és a látványelemeknél. Azt
javasolja hatalmazzák fel a polgármestert a bérleti díjról történő tárgyalásra. Bérleti díjként
min. 3 millió Ft + Áfa –t tartana reálisnak.
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Gángó István képviselő-testület tagja: kéri, ha most döntésre kerülne sor, akkor több
lépcsőben szavazzanak. Sorrendben egészségügy, bérleti díjjal kapcsolatban a reklámtáblák is
200.000 Ft-os nagyságrendűek. Ezen kívül az ingatlant is használják. 5-6 millió Ft- lenne a
minimális, egyetértene azzal is, hogy euróba. Szükséges-e 2020-ig megkötni?
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, a polgármeser úr egyféle utat követ a pénznek
az útját, a legfőbb indoka az, hogy vásároltak egy objektumot hitelbe, milyen jó üzletet
csináltak, de most adják bérbe a tornyot és ingyen lesz az épület a miénk. Ahogyan doktor úr
megfogalmazta mindenki saját maga vesz magára olyan terhet, amire csak önmaga felelhet.
Polgármester úr emellett lobbizik egyértelműen és megragad minden egyes alkalmat, hogy
megtévessze azokat a megtéveszthető polgárokat, akik ebben labilisak, hogy a maga oldalára
fordítsa ezt a dolgot. Nem veszi figyelembe azokat a nagyon súlyos érveket, amelyet
képviselők szakamilag, érzelmileg itt megfogalmaztak. Elnézést kér, ha személyében ezzel
polgármester urat megsértette volna.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, el kell dönteni, hogy mellé állnak vagy sem. Elmondta
az előnyeit, hátrányait, nem vette sértésnek Dianovics úr hozzászólását. Sok vélemény
elhangzott. Nehéz tárgyalni egy ilyen időszakban, de ő sem tudja így elfogadni a szerződéstervezetet. Bérleti díj emeléséről tárgyaljanak, ezt felvállalja. Amennyiben felhatalmazzák
erre felajánlja, hogy az önkormányzat saját költségén a tartalékkeret terhére rendelje meg egy
országos intézettől ennek a bázisnak az előzetes bevizsgálását. Összevetve az adatokat, a
bérleti díj mértékét, tárgyalják meg ismételten.
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:
kéri, hogy ne előzetesen méressenek, hanem vállalják fel azt a költségvetésből, amikor fent
lesz a torony évente kétszer, háromszor maguk méressék. Most mit mérjenek előzetesen,
amikor még nincs is ott a berendezés?
Gángó István képviselőt-estület tagja: javasolja először szavazzanak arról legyen-e itt
állomás, utána beszéljenek a bérleti díjról.
Miklós Tamás polgármester: a bérleti díj mértéke ill. a szerződés kerüljön áttekintésre,
részleteiben kerüljön beépítésre a sugárzásvédelmi mérések, mind a Telekom mind az
önkormányzat részéről, ezeket vállalja az önkormányzat. A szerződésben kerüljön bele, hogy
a telepítés után saját költségén a Magyar Telekom köteles elvégeztetni a sugárzásvédelmi
méréseket és ezeket az önkrományzatnak átadni. Az önkormányzat saját költségén - amire
fedezetet biztosít - független kutató intézettel bázisállomás bevizsgálását szúrúpróba szerűen
elvégezteti.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy az Édész épületen lévő toronyot mobilcellás
bázisállomás kialakítása céljából a Magyar Telekom Nyrt-nek - bizonyos feltételekkel –
bérbeadja, a bérleti szerződés fentiek szerinti módosításával, továbbá azzal, hogy a kisterem
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bérletével együtt 3 millió Ft + Áfa, kiinduló áron tárgyaljon a polgármester a beruházóval
max. 10-%-os eltéréssel – kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete - egyenkénti szavazással - azonos 4 igen
szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
60/2009. (V.25.) határozat
a.) Révfülöp Nagyözség Képviselő-testülete egyetért a volt Édász épületnél lévő
torony mobilcellás bázisállomás kialakításával - bizonyos feltételekkel - a
Magyar Telekom Nyrt. részére történő bérbeadásával.
b.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a szerződés
kerüljön áttekintésre. A telepítés után saját költségén a Magyar Telekom köteles
elvégeztetni a sugárzásvédelmi méréseket, majd ezeket az eredményeket az
önkormányzat részére átadni. Az önkormányzat saját költségén elvégezteti egy
független intézettel a bázisállomás szúrópróbaszerű beméretését.
c.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a kisterem
bérletével együtt 3 millió Ft + Áfa kiinduló áron tárgyalásokat folytasson a
polgármester a beruházóval max. 10%-os eltéréssel.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. június 30.
8.)Révfülöp 566/1 hrsz-ú ingatlanon (volt Édász épület) átalakítására beérkezett tervezői
ajánlatok elbírálása. (Az előterjesztést a képviselők, a civil szervezetek képviselői írásban megkapták.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az előző testületi ülésen beszámolt arról, hogy
sikeresen szerepeltek az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér pályázat első fordulóján és az
épület közöségi célú átalakítására a földszinti térség tervezésére, átalakítására, további
hasznosítására pályázatot írjanak ki. Egységes szempontrendszer alapján a pályázat kiírásra
került. Az ajánlati felhívás alapján négy pályázat érkezett.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
bizottság kérése volt, hogy nyilatkoztassák a PHP Építőipari Bt-ét arról, hogy mit tartalmaz az
ajánlata? Erre történt intézkedés?

Miklós Tamás polgármester: Pupos Csaba ügyvezető igazgató leírta, hogy az általuk
megajánlott tervezési díj tartalmaz minden olyan munkarészt és annak díját, amelyet a
törvényi előírás meghatároz az építési engedélyezési tervek műszaki tartalmát illetően.
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Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
bizottság véleménye azt volt, ha egy ilyen tartalmú nyilatkozat megérkezik akkor első helyen
a PHP Építőipari BT-t támogatja a bizottság, ha nem akkor a Mérnökiroda Balatonfüred
ajánlatát.
Kérdés:
Gángó István képviselő-testület tagja: az lett kiírva, hogy építési engedély iránti kérelmet
állítson össze a tervező. 700.000 Ft-os fix áras szerződést kötnek és utána, ha az építéshatóság
valami hiánypótlást küld, arra már nem fizetnek? Erről szól-e az eltőterjesztés?
Miklós Tamás polgármester: kéri Müller Márton főtanácsost, hogy ismertesse az ajánlati
felhívást.
Müller Márton főtanácsos: ismerteti az egységesen kiküldött ajálanlati felhívás szövegét.
Dr.Németh Csaba képviselő-testület tagja: kérdése, mi a baj a Stricz Lajossal úrral? Ez a
legolcsóbb ajánlat.
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:
valóban ő a legolcsóbb, de nem biztos, hogy a tartalma megfelel, ugyanis ő kikötötte, a
későbbi kiviteli tervek elkészítésének a jogát is.
Vélemények:
Gángó István képviselő-testületi tag: 4 ajánlat érkezett. Azt mondták mindenkinek egyforma
ajánlati felhívás ment ki. Háromra taralommal kapcsolatos megjegyzés érkezett, ami már
magyarázkodást, kérdést, véleményt, generál. Arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy
az adott fix áron felül ne fogadjanak el összeget.
Miklós Tamás polgármester: az anyag az interneten mindenki számára elérhető, olvasható. A
bizottság javasolta, hogy a Révfülöp 566/1 hrsz. alatti ingatlan átalakítására beérkezett
árajánlatok közül a PHP Építőipari Bt. 700.000 Ft + Áfa ajánlatát fogadja el. A testület
felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére. Aki fentiekkel egyetért
kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

61/2009. (V.25.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp 566/1 hrsz.
alatti ingtlan átalakítására beérkezett tervezői ajánlatok közül a PHP Építőipari
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Bt. (Pupos Csaba, Tapolca Ady E. u.16.) ajánlatát fogadja el 700.000 Ft + Áfa
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés
megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. május 30.
9.)Pályázat kiírása a „Révfülöpi Képek” c. helyi lap szerkesztésére.
(Az előterjesztést a képviselők, a civil szervezetek képviselői írásban megkapták.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, nagy erőfeszítéseket tesznek annak irányába, hogy a
településen élőket objektív, valóságos információkkal lássák el. Egyetért azzal, hogy a helyi
közéletiség generálója, a vélemények sokféleségének bemutatásának a színtere hiányzik. Van
szellemi erő a településen, vannak vélemények, ezeknek nincs igazán fóruma. A Révfülöpi
Képek nem váltotta be ezt a szerepkört. Fontosnak tartja, hogy egy ilyen fejlettségű, egy ilyen
nagyságú szellemi erőt és lehetőséget háttereként maga mögött tudó település helyi lapot
adjon ki. Ennek jogi kiadói háttere van, ezért kezdeményezte azt, hogy a Révfülöpi Képek
helyi lap szerkesztői feladatainak ellátására pályázati kiírásra kerüljön sor. A lap felelős
szerkesztőjét köteles megválasztani a testület, aki szakmai, jogi önállóságot élvez. A
munkájába senki nem avatkozhat bele, nem utasítható. Ezt követően a testület
meghatározhatja hány lapszámot jelentet meg, mit finanszíroz. Felelős kiadót kell jogilag
rendezni. A szerkesztő bizottság él, a civil szervezetek delegáltjai vesznek ebben részt.
Javasolja, írjanak ki a Révfülöpi Képek szerkesztésére és előállítására jeligés pályázatot és a
testület következő ülésén nevezze ki a szerkesztőt. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság
részletesen tárgyalta az anyagot, szükségesnek és jónak tartja a pályázati kiírást és 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja.

Kérdés:
Gángó István képviselő-testüelt tagja: milyen költséggel jár ez, készült-e előzetes tanulmány,
hogy milyen költségek lesznek?

Miklós Tamás polgármester: válasz: a kiadott anyag taralmazza ezt. A lap előállítása az
önkormányzati fejezeten minden évben tervezésre kerül.
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Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, örül a pályázati kiírásnak. Végre úgy
érzi ez a komoly hiány, ami évek óta fennáll pótlást nyer. Volt egy ellenzéki lap, ami néha a
kezébe kerül, több helyütt nem értett egyet a politikai beállítottságával, nem értett egyet a
hangnemével sem, de jó volt látni, hogy van egy lap, amelynek vannak rovatai, állandó
cikkírói. Nagy örülne, hogyha ez a lap egy tehetséges szerkesztővel, rendszeres lappá lépne
elő, ahol irodalomtól elkezdve művészetekig, érdekes, színes riportok megtalálhatók
lennének.

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, szükség van erre a lapra. Nyilván mindenki
ízlésének nem felelhet meg. Amikor a polgármester úr hivatalba lépett és ezt a dolgot újólag
kézbe vette, akkor összeállít egy szerkesztőbizottság, ez a bizottság bebizonyította, hogy
alkalmatlan. Múlt év decemberében megjelent egy újság amelynek tartalma nem nagyon
nevezhető újságnak. Javasolja, hogy ezt a szerkesztő bizottságot fel kell oszlatni. Legyen ez
az újság egy reális tájékoztatás helye. Küldtek egy cikket és ez a cikk érdekes módon nem
került bele. Ha továbbra is ilyen szerkesztő bizottság és ilyen tendencia mellett gondolja
polgármester úr, hogy a Révfülöpi Képek működjön, akkor azt mondja egy lyukas krajcárt
sem szabad rá költeni. A lap legyen színvonalas, legyen igényes, ne legyen diszkrimináció. A
cikk tartalma adja meg az újság savát-borsát.

Miklós Tamás polgármester: a szerkesztő bizottság nevében viszautasítja, hogy nem csináltak
semmit és fel kell oszlatni. A lapkiadásnak jogi törvényi hátterei vannak.
Aki egyetért a pályázat kiírásával, kézfeltartással szavazzon.

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

62/2009. (V.25.)határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a
Révfülöpi Képek c. helyi újság szerkesztői feladatainak ellátására a pályázati
kiírás szerint.
Felkéri a jegyzőt a pályázat megjelentetésére a helyi képújságban, hirdetőtáblán,
honlapon, és rövidített kiírással a megyei lapban.
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Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: 2009. május 31.

10.)Közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó önjáró fűnyíró beszerzésének támogatására
CÉDE pályázat benyújtása, saját forrás biztosítása. (Sürgősségi indítvány)

Miklós Tamás polgármester: megjelent a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
CÉDE pályázata. Közcélu foglalkoztatáshoz kapcsolódóan megvizsgálták a pályázati kiírást
és a lehetőségeket. Több árajánlatot bekérve 1 db GRILLO FG 300-as önjáró fűnyíró
beszerzésére tesznek javaslatot. A településen kb 20 ha parkterület gépi kaszálását kell
elvégezni. Jelenleg rendelkezésre álló fűnyíró traktor elhasználódott, éves javítási költsége
meghaladja a 100.000 Ft-ot. Pályázat útján beszerzésre tervezett nagyteljesítményű önjáró
fűnyíró óránkénti vágó teljesítménye 4000 m2. Üzembeállításával hosszú távon megoldódna a
parkterületek szakszerű fűnyírása. A projekt bruttó bekerülési költsége 4.320.203.Ft, ebből
saját forrás 1.512.071.- Ft, igényelt támogatás 2.808.132.- Ft. A pályázat beadási határideje:
2009. június 2. Ismerteti a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a pályázat benyújtásával
kézfeltartással szavazzon.

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

63/2009. (V.25.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 1
db GRILLO-FG 300-as önjáró fűnyíró megvásárlásához az önkormányzat a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz CÉDE pályázatot nyújtson be.
A projekt bruttó bekerülési költsége: 4.320.203.- Ft, ebből saját forrás:
1.512.071.- Ft, igényelt támogatás 2.808.132. –ft. A saját forrást az önkormányzat
költségvetésében a felhalmozási előirányzatok terhére a pályázatok előkészítése,
önerő biztosítása címén biztosítja.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. június 2.

Miklós Tamás polgármester: Tisztelt Képviselőtestület! A képviselő-testület rendkívüli ülését
várhatóan a hét folyamán össze kell hívni, TEUT pályázatra szeretnének pályázatot
benyújtani. Rendkívüli rövidek a határidők. Szepezdi utca aszfaltozására szeretnének
pályázatot benyújtani, amennyiben összeáll az anyag rendkívüli ülésen tárgyalja a testület.

Bejelentések, interpellációk:
Gángó István képviselőt-estület tagja: elmondja, szeretett volna a közterületfelügyelő
munkájával kapcsolatban hozzászólni, de egybemosódott a napirend a rendőrségi
beszámolóval.
A belterületen a magáningatlanok nagyon elhanyagoltak, gazosak.
Ugyanakkora telekadót fizet az, akinek rendben van a területe, mint akinek méteres gaz áll a
területén. Csörgő utca hátsó részéről beszél. Felvetődött az utakra behajló ágak ügye, el
kellene bontani a telekhatárra telepített bokrokat. Petőfi, Szőlő utca nagy részén jelentkezik.
Méteres szakaszokat vesznek el. Az aszfaltozás után fel lehetne mérni milyen lelketlen és
hanyag munkát végeztek a csatorna és a gázépítés után a helyreállításoknál. Meg kell nézni
minden beruházásnál, megkötöttek egy szerződést, amikor a beruházás elindult, és amikor
befejezés volt mindig több lett az összeg. Ha a műszaki ellenőrt megbízzák, az végezze is el a
munkáját felelősséggel. A bizottság foglalkozzon az utak nyesedéktől való
megszabadításával, készüljön rá javaslat.

Miklós Tamás polgármester: vállalja képviselő úr az anyag elkészítését?

Gángó István képviselő-testület tagja: üljön össze a bizottság és majd ott megbeszélik.
Szelektív hulladékgyűjtésre nem tudnak-e előkészületet tenni? Próbálja polgármester úr
demokratikusan vezetni az ülést, de ha van valakinek véleménye és nem passzol az övével
rögtön egy picit rendre utasítja. Kéri fogadja el polgármester azt is, ha valakinek más
véleménye van, és ne utasítsa rendre nyilvánosság előtt és ne fojtsa bele a szót.
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Dr.Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja a KÉSZ helyi csoportja zarándokúton
vett részt Rómában, ahol május 20-án a Szent Péter téren részt vettek a pápai audencián, ahol
Őszentsége XVI. Bendek pápa ékes magyar nyelven apostoli áldását küldte Révfülöp
számára. Erről készült videó felvétel is.

Miklós Tamás polgármester: elmondja, igyekszik minél inkább demokratikusan, mindenkit
meghallgatva vezetni, előkészíteni az ülést. Az azonban nem lehet, hogy parttalanul beszélnek
más témákról, ami ott nem szerepel. Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, képviselő úr
által előbb elfogadott, beszámolóban benne van a díj 80%-os emelése, elfogadta megszavazta,
akkor most milyen bizottságot akar? Benne van az, hogy szelektív hulladékgyűjtés fog
történni, amelynek a hulladékgyűjtőit 2009-ben meg fogják építeni. Ezek előkészített dolgok
és megkapták a képviselők is. Megszavazták túl vannak rajta. Az egyes napirend
különválasztására senki nem tett javaslatot, egyben tárgyalták. Az hogy a végszavazás után
eszébe jut még valami így nem lehet dolgozni. Szíveskedjen oda figyelni és arról beszélni,
ami a téma. Bizottsági ülésen bármit meg lehet tárgyalni. Előző ülésre konkrét javaslattal
hozott be egy ajánlatot, amely révfülöpi utak felmérését szorgalmazta, egy ajkai úttal
foglalkozó cégtől. Gángó képviselő úr javaslatára levették napirendről azzal, hogy kérjenek
mástól is ajánlatot. Egy hónap alatt nem kapták meg a másik cégtől ezt. Mindnyájan a
településért dolgoznak.
Bejelentés: 2009. május 29-én 12 órakor indul a vasútállomásról mammográfiás vizsgálatra az
önkormányzat által ingyenesen biztosított autóbusz. Kéri éljenek a szűrés lehetőségével.
Május 30-án kerül sor az Aranyhíd Barátság Fesztivál megrendezésére kéri, kéri minél többen
vegyenek részt a rendezvényen, amely Balatonbogláron kerül megrendezésre az idei évben.
Május 31-én egész napos nagyszabású gyermeknapi rendezvény lesz a kikötő és az Attacca
Klub térségében a révfülöpi Önkormányzat anyagi támogatásával.

Megköszöni a részvételt, az aktivitást a képviselő-testület ülését 18.45 órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás

Hamarné Szöllősy Emília

polgármester

jegyző
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Jegyzőkönyv hitelesítők:

Eitner József

Dr. Németh Csaba
képviselő-testület tagjai
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