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Szám: 1/3/1/2010. 

Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének  2010. január 25-én (hétfőn) 17.00 órai 

kezdettel tartott közmeghallgatásról. 

Helye: Községháza Szontagh Tamás terme 

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Török Péter alpolgármester, Székely Szabolcs, 

Dr. Németh Csaba, Gángó István, Ujváriné Handó Melinda, Eitner József 

képviselő-testületi tagok. 

Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Polgármesteri Hivatal dolgozói, 

Lakosság részéről:  7 fő 

Távolmaradását bejelentette: Simonné Lakosi Erzsébet képviselő-testületi tag. 

 

Miklós Tamás polgármester: köszönti a megjelenteket, valamint a televízió előtt ülő nézőket, 

akik a televízión keresztül kísérik figyelemmel a közmeghallgatást. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 7 fő képviselő-testületi tagból 6 fő képviselő  

és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére. Javasolja  Dr. Németh Csaba és Eitner 

József képviselő urakat.  

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadja az ülés jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot. 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Németh Csaba, Eitner József. 

Előterjeszti az ülés napirendjére vonatkozó javaslatot. 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint: 

Napirend 

1.) Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett „Fenntarthatóbb életmódot és 

fogyasztási lehetőséget népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt”( KEOP-2009-

6.2.0/A) pályázaton történő részvétel. (sürgősségi indítvány) 

Előadó: Miklós Tamás polgármester 
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2.) Közmeghallgatás, polgármesteri tájékoztató a 2009. évi feladatok teljesítéséről, 2010 évi 

költségvetési tervezésről. 

Előadó: Miklós Tamás polgármester 

 

3.) Lakosság kérdések, javaslatok, vélemények, közérdekű felvetések, javaslatok. 

 

 

1.) Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett „Fenntarthatóbb 

életmódot és fogyasztási lehetőséget népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojekt”( 

KEOP-2009-6.2.0/A) pályázaton történő részvétel. (sürgősségi indítvány) 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az elmúlt évben lakossági fórumokon, különféle 

üléseken többször szerepelt a településen belüli zöld hulladék és háztartási hulladékok 

komposztálása, a komposztálással kapcsolatos ismeretek terjesztése. Az említett pályázatban a 

településen belüli lakosság és az önkormányzat által „termelt” zöld háztartási hulladék 

komposztálása, környezettudatos életvitel elősegítésére lehet pályázni. A pályázat eszközei, 

komposztáló ládák, aprító gépek, szerszámok beszerzése, kommunikációs elemek bemutatók, 

tájékoztatók, prospektusok ismertetők elkészítése. A komposztáló ládákat ingyenesen 

szeretnék a lakosság rendelkezésére bocsájtani, erre szeretnének pályázni. A pályázat 

pénzügyi feltételei: max. 10 millió Ft vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni, a 

beruházási költség 95%-a, 5 % önrész biztosítása mellett. A projektnek 5 éves fenntartási 

kötelezettsége van. Ismerteti a határozati javaslatot.  

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az ismertetett határozati 

javaslattal kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

1/2010. (I.25.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

pályázatot nyújtson be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül 

meghirdetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket 

népszerűsítő, terjedésüket elősegítő” KEOP-2009-6.2.0/A mintaprojektre. 

A projekt megvalósításához szükséges 5 % nagyságú önrész az önkormányzat 

2010. évi költségvetésébe tervezésre kerül. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásával 

kapcsolatos előkészítő munka megkezdésére. 

Felelős:  Miklós Tamás polgármester 

Határidő:  2010. február 15. 
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2.) Közmeghallgatás, polgármesteri tájékoztató a 2009. évi feladatok teljesítéséről, 2010 

évi költségvetési tervezésről. (az ismertetett anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. ) 

 

Miklós Tamás polgármester:  tájékoztatást ad a  2009 évi feladatok teljesítéséről, 

eredményekről  és a 2010 évi költségvetés tervezéséről.  

 

Vélemények, javaslatok: 

Oravecz Gábor Révfülöp Hullám utca: elmondja, a Balaton hamarosan befagy kérdése, hogy 

a nádat az idei évben ki vágja le? 

 

Miklós Tamás polgármester: 2-3 hete olvasta a napilapokban, hogy eredményes közbeszerzési 

eljárást indítottak a balatoni nádak vágására. Kéri Müller Mártont kérdezze meg a 

természetvédelmi igazgatóságot, várható-e hogy Révfülöpig eljutnak, egyeztessenek a civil 

szervezetekkel. 

 

Levélben érkezett e-mail kérdések, vélemények: 

Takács Margit Révfülöp Lugas köz 17/B., Szombathelyi József és hét fő aláírásával, Lugas 

köz aszfaltozását és közvilágítás kiépítését kérik.  

Kuczogi Lászlóné Révfülöp Fürdő u.: az utcában lévő lakosok nevében is kéri, hogy 

foglalkozzanak a Fürdő utca burkolattal történő ellátásával. A Fürdő utcai lépcső kezdeténél 

van egy lámpa, ami nem ég kéri a javíttatását. 

 

Kéri a jelenlévő településgazdálkodási csoportvezetőt jegyezze fel a bejelentést és a lámpa 

kijavítására a szükség intézkedés megtételét. A burkolat felújítási kérelmeket nyilvántartásba 

veszik.  

 

Ferenczi József Révfülöp Kossuth utcai lakos:  jól értette, hogy 60 polgármester pályázott erre 

a tanfolyamra, amelyen polgármester úr részt vesz ? 

Miklós Tamás polgármester: válasz: igen, pályázott és kiválasztották, a Polgármesteri 

Akadémia októbertől májusig tart. 

Utakkal kapcsolatban elmondja, a település egyik legnagyobb gondja az úthálózat felújítása. 

A kérdés az, hogy miből? Nincs sok pénze az önkormányzatnak, de eredményesen pályáz. 

Ezek a beruházások középtávon több pénzt fognak hozni (strandfelújítás, közösségi terek 

elkészítése, működtetése, ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.) Az út nagyon fontos, de nyeli a 

pénzt. A Szepezdi utca aszfaltozása 7,4 millió Ft- körüli összeg volt. 100 milliós 

nagyságrendű lenne az az összeg, amellyel a település főközlekedési útvonalait 

leaszfaltoznák. Fontos, de bevételt nem hoz a településnek. Ennek ellenére kell foglalkozni 

vele. Voltak kezdeményezések, 2009-ben már aszfaltoztak és megrendelték 2009-ben  

Révfülöp település úthálózat teljes felmérését, melyet leszállítottak.  Úgy gondolja, össze 

kellene gyűjteni az elmúlt években beadott kérelmeket, a most felvetett Lugas közt, a Fürdő 

utcát is hozzátéve, összevetik és egy intézkedési tervet kell elkészíteni, amely alapján tervet, 
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programot kellene kidolgozni a képviselő-testületnek. Rendező elvek kidolgozása fontos. 

Ehhez próbálnak anyagi eszközt biztosítani lehetőségeik szerint. El tudja képzelni azt is, hogy 

a lakosság bevonását, hozzájárulását fogják kérni egy adott utcában. Ki kell dolgozni, meg 

kell vizsgálni. Egy kis türelmet kér az utakkal kapcsolatban. Sok utca vár arra, hogy 

felújítsák. Kátyúzást és a legnagyobb gondokat próbálják azért megoldani.  

 

E-mail levél: Tolnay-Kneffély György Révfülöp Béke utca: Béke utcában lejtmenetben sokan 

veszélyesen túllépik a 30 km/óra sebességet, készüljön műszaki megoldás a 

sebességkorlátozás betartatására.  

Miklós Tamás polgármester: válasz: kéri a műszaki csoportot vizsgálják meg hogyan lehetne 

betartatni a kint lévő 30 km-es táblát. Meg kellene vizsgálni, esetlegesen „fekvőrendőr” 

elhelyezésének a lehetőségét. Közösségi állásfoglalást igényel, megvizsgálják a helyzetet és 

visszatérnek rá. 

 

Telefonon érkezett kérdés: Dr. Németh György professzor úr Révfülöp Kacsajtosi útról: a 

település főútja elhanyagolt képet mutat az átutazók számára. Főút mellett lévő Tüzép telep, 

Pick épület, régi vasútállomás épülete, Barabás ház, Hullám szálló, Oszkó féle kisház 

rendkívül lepusztult, lehangoló látványt nyújtanak. Kéri, amennyiben tudják akár hatóságilag, 

vagy valamilyen módon próbálják meg a településképet szépíteni. Elmondta, hogy nagyon jó 

a hírneve a településnek, sok olyan emberrel találkozik, aki ismeri Révfülöpöt. Itt előrelépést 

lehetne ebben az ügyben tenni.  

 

Miklós Tamács polgármester: válasz, egyetért a felvetéssel. Hogy hogyan nehéz, mert 

magántulajdonról, illetve céges tulajdonokról van szó.  

 

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, mindegyik olyan állapotban van, hogy igazából 

nem működnek, a bérlők, tulajdonosok nem üzemeltetik az egységeket. Nem sok gondot 

fordítanak arra, hogy akár az épületek, akár a környékük rendben legyen. Felszólítást 

küldenek részükre, de kötelezni nem tudják arra, hogy az épületet újítsa fel. A környék 

rendbetételére tudják csak kötelezni.  

 

Gángó István képviselő-testület tagja: köszönti a jelenlévőket, televízió előtt ülőket. Szeretné 

egy közérdekben hozzáfordult csoportnak a kérését, véleményét tolmácsolni. Elhozta magával 

a decemberi testületi ülés jegyzőkönyvét. Polgármester úr a negyedik napirendi pontként 

sürgősségi indítványként tárgyalta, hogy a 2009 évi költségvetésben béralap tekintetében 

szakfeladatok közötti átcsoportosítás történt jutalom terhére. Akkor a polgármester úr 

megjegyezte, hogy az általános iskolánál is képződött ezen szakfeladaton bérmaradvány, ott is 

sor kerül jutalom kifizetésére. Meg is történt, de 8 fő nem kapott jutalmat. Kérésük az volt, 

hogy ezt név nélkül tolmácsolja, ezt megtette. Az utolsó ülésen is arról beszéltek, hogy 

gazdasági nehézségek vannak. A település, hogy tudjon működni, bizonyos adófajtákat meg 

kell emelni, mert szükséges a működéshez. Ennek egy kicsit ellentmond, hogy az év elején 
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fogadást tartottak, ez költséggel járt és ha gazdasági nehézség van ez el is maradhatott volna. 

Távolmaradásával is jelezte ezt a fogadásról. Tóth vendéglőbe a fogadást nem kellett volna 

megtenni, annak a költségét máshol is fel lehetett volna használni. A testületnek ez az utolsó 

közmeghallgatása. Kevesen vesznek részt a közmeghallgatáson, a ’90-es évek vége felé  kb. 

100 fő volt kíváncsi az önkormányzati tevékenységre. Úgy kellene dolgozni, hogy a 

polgároknak érdeklődését felkeltsék. Javasolja, a hivatal dolgozóit a nyári közmeghallgatásra 

már ne hívják el, ők töltsék a megérdemelt pihenőnapjukat, amikor végeztek a munkával, így 

talán egy kicsit kötetlenebbül tudnának beszélni.  

 

Miklós Tamás polgármester: egyetért azzal, hogy annak örülnének, ha a település polgárai itt 

lennének, többen eljönnének. A hivatal dolgozói ide vannak rendelve, mert ha valaki például 

a Tourinform irodával kapcsolatban tenne fel egy kérdést, akkor nem a polgármesternek, 

hanem az ott lévő vezetőnek kell válaszolnia. Iskolai jutalommal kapcsolatban: a Révfülöpi 

iskola fenntartója az Iskolafenntartó Társulás, az igazgatója a munkáltató. A jutalom 

megállapítása is az igazgató hatáskörébe tartozik. Kéri Bíró Istvánnét ismertesse, hogy az 

iskolában milyen béren kívüli juttatásokat kaptak. Azt, hogy milyen módon osztják el, azt az 

igazgató, ezen kívül a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács közösen döntik el.  

 

Bíró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: válasz: éves szinten az iskolai dolgozók kaptak, étkezési 

hozzájárulást havi 12.000 Ft összegben, üdülési csekket éves szinten 60.000 Ft értékben, és 

20.000 Ft ajándékutalványt.  

 

Miklós Tamás polgármester: a televízió közvetíti a közmeghallgatást, telefonon kérdéseket 

lehet feltenni, ez nagyon kényelmes. Interneten, telefonon, e-mail-ben, levélben kérték a 

hozzászólásokat. Fogadással kapcsolatban: új év köszöntő fogadást szervezett, mivel egy 

nagyon eredményes évet hagytak maguk mögött, nem a polgármester jó munkája volt csak, 

hanem a településen élő embereké, képviselőké, civil szervezeteké. Meghívásra kerültek a 

képviselők, civil szervezetek vezetői, bizottsági tagok, intézményvezetők, plébános és lelkész 

urak, nagyobb vállalkozók, illetve az önkormányzat vezető munkatársa. Sifter Jenő bizottsági 

tag ajándékozta a vaddisznó húst és ennek az elkészítése ill. a tálalása történt meg a 

vendéglőben. Más településen is tartanak ilyen fogadásokat. Ez egy szép hagyomány. Úgy 

gondolja ez a jövőben is szükséges és érdemes megtartani.  

 

Zsitnyányi Éva révfülöpi lakos: elmondja, a Császtai strand melletti zöld területről szeretne 

szólni.  Ennek a témának már szakálla van, de végeredményben nem is erről van szó, hanem a 

szemléletről. A rendszeresen hosszú ideig ezen a területen tartózkodó sátrazó idegenek, nem 

helybeli lakosok. Ezt a zöldterületet, a csónakokat és a csónakok kikötőhelyét használják 

illemhelynek. Tábortüzek helye, a letördelt és félig elégett vastag faágak, valamint a szemét 

mennyisége sem egy rövid itt tartózkodásról tanúskodnak. Kihangsúlyozza, hogy nem a 

helybeli horgászokról van szó, akik éjjel a kis védősátrukat felállítják, és szükség esetén 

hazamennek. Itt többször, a heteken keresztül ,éjjel-nappal itt tartózkodó idegenekről van szó, 
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akik pénzt nem hoznak, és a kutyatulajdonosokról van szó, akik a zöldterületet nyilvános 

illemhellyé teszik. Egy alkalommal tanúja volt, hogy egy helybeli üdülőtulajdonos, aki 

közvetlen emellett a zöldterület mellett lakik, megkérdezett egy már több napja ott tartózkodó 

sátrazót, hogy hol végzi el a szükségleteit? Az volt a válasz, hogy „a benzinkúthoz megy.” Ezt 

jó lenne elhinni! Annak a híre, hogy egy üdülőtulajdonos, aki már több mint 59 éve révfülöpi 

üdülőtulajdonos, kérdőre vonta a sátrazókat, magas köröket elért és megbotránkozást keltett. 

Elgondolkodtató mennyivel kevesebb joga van egy helybeli üdülőtulajdonosnak, aki még 

hátrányosabb helyzetben is van – adó, strandbelépő stb. – és még hozzá direkt érintett is. Nem 

annak kellene örülni, hogy valakit érdekel a rend? Valaki szól, valaki odafigyel? A 

megbotránkoztató szerinte, hogy csak ő az üdülőtulajdonos szólt egyedül. Ha többen, jobban 

odafigyelnének, akkor nem kellett volna az önkormányzatnak rendeletben tiltani a sátrazást, 

vadkempingezést és a kutyafuttatást sem. Azt is sajnos hiába. Miután sokan nem figyelnek 

oda ez a különben szép, gondozott terület, aminek a gondozása költségekkel is jár, lassan 

használhatatlanná válik. Megkérdezi, ki szeretnék a kisgyermekét ott a vízben megfürdetni? 

Elfordulni? Sokszor hallotta már azt a kérdést, hogyan tudnák Révfülöpöt turisztikailag 

attraktívabbá tenni. Erre a kérdésre gondolkodás nélkül az a válasz, rend és tisztaság. Közös 

érdek, odafigyelés, hatékonyabb intézkedések, a rend fenntartása érdekében a költségeket 

nemcsak csökkentené, hanem egy bevételi forrást is jelentene, mégpedig mellékhatással a 

renddel. A rend nem csak az üdülőtulajdonosoknak, hanem mindenkinek az érdeke. Kérik a 

rend betartását, kérik a lakosság ill. üdülőtulajdonosok észrevételeit, megfigyeléseit 

komolyabban venni. Kérik komolyabban venni, mint az idegen itt tartózkodók 

kimagyarázkodásait. Kérik az önkormányzati rendeletet betartani, mert egy rendelet akkor ér 

valamit, ha be is tartják. Kérik, jobban érzékenynek lenni és odafigyelni, állandó vagy 

üdülőtulajdonosokat összetartani.  

 

Miklós Tamás polgármester: megköszöni a hozzászólást.  Egyetért azzal, hogy nagyon oda 

kell figyelni. Úgy érzi, a szemléletről szólt a hozzászólás nem a konkrét dolgokról. Időnként 

vannak ilyenek, megjelennek és erre az intézkedések megtörténnek. Megkérdezi a közterület-

felügyelőt milyenek voltak a tapasztalatai a Császtai stranddal kapcsolatban.  

 

Rácz László közterület-felügyelő: elmondja, valóban történtek ilyen dolgok, több esetben 

kellett intézkedniük ezzel kapcsolatban. Volt, hogy a rendőrséggel közösen intézkedtek. 

Velük együtt számolták fel azt az állapotot, amit ezek az emberek csináltak. Nehezen 

bizonyítható, hogy ő „ott végzi a dolgát”tetten kellene érni, erre azért az elkövető ügyel. A 

táborozásnál is igyekeznek, hogy  több fős társaságnál,egyszerre ne ugyanaz az ember legyen 

jelen. A két településőrrel megpróbálják még hatékonyabban betartatni az önkormányzati 

rendeleteket az elkövetkezendőkben. 

 

Miklós Tamás polgármester: a horgászatot települési szinten át fogják nézni a következő 

időszakban, idegenforgalmilag akár pénzügyi bevételeket is hozhat az önkormányzatnak, ha 
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tudatosabban alakítják a dolgokat. Megfelelő infrastruktúrát kell hozzá építeni és a horgászás 

lehetőségét úgy biztosítani. Kéri az intézkedések megtételét. 

 

Török Péter alpolgármester: szeretné, ha polgármester úr többek számára is bővebben 

kifejtené azt ,a bemutatójában, előadásában jelzett pontot, amely arról szólt, hogy a 2010-es 

évben vitorláskikötő - sétány környékének a felújítása hogyan nézne ki. Úgy gondolja ez az 

elindítandó tervezés és vállalkozás és gondolatmenet nagymértékben befolyásolni fogja a 

település, itt egyéb összefüggésekben említett jellegét és arculatát. Kéri polgármester urat pár 

szóban ezt vázolja, akár a mechanizmusát a döntéshozásnak, akár pedig a financiális részét a 

terveknek. 

 

Miklós Tamás polgármester: válasz: elmondja, ezzel kapcsolatban igazából nem sok mindent 

tud elmondani. Annyit tud elmondani, fontosnak tartják azt, hogy a település központja, 

turisztikai értékei természet közeli módon megszépüljenek. Móló környéke megszépült, 

egyéni vállalkozó nagyobb beruházásokat végzett ebben a térségben. Júniusra elkészül a 

parkfelújítás, a parki játszótér felújításra kerül. Rendezettebbé válik ott az egész környék. A 

másik oldalon lévő teherkikötővel kapcsolatban elmondja, tovább kellene haladni, terveket 

készíteni és ezt közösen megvitatni. Van egy elképzelés, amellyel megkereste az 

önkormányzatot a Bahart volt tervezője, aki annak idején felvázolta ezt a római partos, 

vízbemenő lépcsősort, amely végig menne az Európa sétány meghosszabbításaként, akár egy 

kis fahíddal, de ez csak beszélgetés szintjén volt. Úgy gondolja a következő testületi ülést 

megelőző bizottsági ülésen a bizottság fog ezzel először foglalkozni, ott el fogják dönteni, 

hogyan, miként tovább, azt követően kerülne lakosság elé. Megvalósítása a következő évekre 

fog várni, de fontos, hogy legyenek tervek, ha pályázati lehetőség nyílik, lépni tudjanak. 

Szeretnék megőrizni sétány jelleggel, részleteiben meg fogják beszélni, közösen végig 

gondolják.  

 

Török Péter alpolgármester: elmondja, ez egy olyan terv lenne, amelynek a 

megvalósíthatósága anyagi oldalról is nagyjából az önkormányzat költségvetéséhez 

illeszthető, tehát nem egy fikcióként szerepelne a következő évek költségeiben, hanem a terv 

elkészülte után egy megvalósítható, és kivitelezhető beruházása lenne a településnek, amellyel 

a polgármester úr által említett nyugati rész felől a park és a játszótér, valamint a már felújított 

magánerős épületek után, a parkkal és a strandhoz kötő sétánnyal egy nagyjából egybefüggő 

arculata lenne a partvonalnak, amely úgy gondolja, egy igény lehet mindenki részéről, hiszen 

a mostani teherkikötő talán a legproblémásabb része ennek a partvonalnak, amely vizuálisan 

nem egy erőssége az un. „vigalmi negyednek”. Úgy gondolja, ez egy realitás lehet a jövőben 

és ezt a polgármester úr egész jól előkészítette a szakemberekkel együtt.  

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, egy örömteli bejelentéssel szeretne élni, a Császtai 

strand melletti részről van szó. Ez a terület lényegében állami terület, mint ahogy tudják, az 

önkormányzat 20-25 éve próbálja megszerezni, az 1970-es évek végén 80-as évek elején 
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érvényes vízjogi engedélyek alapján, egy feltöltéssel alakult ki a terület, de megmaradt állami 

tulajdonban. Az önkormányzat az elmúlt évtizedekben többször próbálkozott a terület 

önkormányzati tulajdonba történő megszerzésével. Az Európai Uniós pályázaton a Császtai 

strand fejlesztésnél számoltak annak a területnek a kétharmadával, míg egyharmadával esetleg 

csónakkikötő vagy ifjúsági vitorlás vízi központ fejlesztését tervezték. Ismerteti a 2009. 

december 29-én Kamarás Miklóstól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelői Zrt. vezérigazgatójától 

érkezett levelet.  Jegyző asszony, az apparátus elég sokat dolgozott ezzel a témával. Közel 30 

év után sikerült tulajdonjogilag is várhatóan lezárni ezt a témát. Ha megtörténik a 

vagyonátadás, önkormányzati tulajdonba kerül, teljes mellszélességgel próbálhatják a rendet 

fenntartani, és lehetőség van a Császtai strandi pályázat kapcsán a pályázat megvalósítására. 

Eredményes volt az e téren kifejtett munka. Ezzel egy nagyon nagy értékhez jutnak hozzá a 

Balaton-parton.  

 

Telefonon érkezett kérdés: Oláh Tiborné Révfülöp Ottava I. u. „kérdése, hogy a rózsakertben 

hány rózsa van? Szeretné – és szerinte nincs ezzel egyedül – hogy ugyanúgy állítsák vissza, 

mint ahogyan 20-30 éve volt Szép legyen, ne hiányozzanak a rózsák, olyan legyen mint 

amilyen a neve „rózsakert”. 

Miklós Tamás polgármester: köszöni a hozzászólását, és a csapadékvíz elvezetésnél a 

telefonáló hozzáállását, mert elősegítette azt, hogy megtudják valósítani azt a pályázatot. 

Rózsakerttel kapcsolatban konkrét terv készült. A testület többször tárgyalta. Nem lesz vita 

nélküli ennek a megvalósítása, mert szó van az ottani jegenyesor kivágásáról. Amikor a 

kertépítő mérnök megnézte a területet azt mondta, hogy ezek mind kiöregedett fák, ki kell 

vágni, mert életveszélyesek. Túlhaladott az életkoruk. A rózsáknak napfény kell.  

 

Müller Márton főtanácsos: elmondja, kb. 2700 db növényről van szó, ebből több száz rózsa 

van, kb 800 db rózsatőre emlékszik.  

 

Miklós Tamás polgármester: bemutatja kivetítőn keresztül a rózsakert tervét. A fákkal 

kapcsolatban, elmondja ez is egy közös gondolkodást igényel. A legjobb megoldást kell 

megtalálni. Kérte a kollégákat, hogy egy műszeres szakvéleményt kérjenek be. A műszeres 

vizsgálatnál megnézik, hogy milyen a fa belülről. Kéri, hogy a civil szervezetek képviselői a 

meghirdetett megbeszélésen vegyenek majd részt. Az önkormányzat a felelős akkor, ha 

valamilyen baleset keletkezik ott. Nemzeti Parkhoz is fordulnak, hogy adjanak 

szakvéleményt. Ezután eldöntik mi a legjobb megoldás és erről a település lakóit értesíteni 

fogják, véleményükre is kíváncsiak lesznek.  

 

Török Péter alpolgármester: annyi a története a jegenyefáknak tudomása szerint, hogy a 

Fürdőegyesület part és strandépítő munkájának köszönhetően első tevékenysége volt ennek a 

jegenyesornak az elültetése, mégpedig az ott lévő teniszpályák árnyékolását szolgálta ez a 

jegenyesor. A II. Világháború után megszűnt ez a teniszpálya és lett a rózsakert. Ezek a 

jegenyék azóta árulkodnak arról, hogy valamilyen szolgálatuk volt. Az tény, hogy a víz felől 
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nézve a legjellegzetesebb pontja a révfülöpi partvonalnak a hajóállomás mellett. Ez az a két 

pont, amiről tudják, hogy Révfülöpnél járnak. Nyilván egyszer el kell búcsúzni ettől a 

jegenyesortól.  

 

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja : a jegenyékkel kapcsolatban elmondja, 

Balatonalmádiban az út mellett gyönyörű nyárfasor van, amit ha jártak arra láthatták, hogy kb. 

3 méter magasságban elfűrészeltek és gyönyörűen az új hajtások törnek az ég felé. Ezek a fák 

csodaszépek. Úgy gondolja olyan irányba kellene érdeklődni az illetékes szakembertől, hogy 

ez a megoldás szóba jöhet-e, legalábbis addig, amíg közvetlen valahol tőlük délre, egy új 

jegenyesort ültetnének . Véleménye szerint meg kellene beszélni a kertépítő mérnökkel is, 

 - miután teljesen egyetért abban, hogy ez annyira meghatározó képe Révfülöpnek - , hogy 

ettől nem szabad megválni. Egy gyorsan növő fafajtáról van szó. Úgy gondolja, ne hagyják 

azt véglegesen veszni, de találják meg a megfelelő megoldást. Ha már a Balaton-parton 

vannak szóvá teszi,  hogy az ősszel volt egy testületi ülés, ahol Fekete Péter nyújtotta be azt 

az igényét, hogy az egyesületük a Császtai strand melletti csónakkikötőt szeretné használni és 

elmondta, hogy ott micsoda takarítást, rendrakást végeztek évről-évre. Ma úgy néz ki, hogy ez 

a kis elkerített terület valóságos szemétdombja Révfülöpnek, semmiféle lombeltakarítás, 

semmiféle rendrakás nem történt az ősszel. Fel kellene szólítani az egyesületet, hogy sürgősen 

az ott lévő lombtól, avartól szabadítsák meg ezt a területet. Nagyon gyorsan meg kellene 

csinálni, a Császtai strand és rózsakert között van egy fa, aminek hatalmas ága letörve lóg, ez  

nagyon ronda képet mutat a vonattal utazók számára is, ezt napokon belül kéri lehetőség 

szerint vágják le. Ehhez különösebb apparátus nem kell.  

 

Miklós Tamás polgármester: kéri a településgazdálkodási csoportvezetőt jegyezze fel és 

intézkedést kér, a napokban nézzék meg és csinálják meg. 

Jegenyékkel kapcsolatban, amire a szakértő azt mondja, hogy egészséges azt nem szabad 

kivágni. Civil szervezetekkel a helyszínen megnézik. Néhány fát telepíteni is szándékozott a 

mérnök a sarkokra.  

 

Zsitnyányi Éva Révfülöp: elmondta polgármester úr, hogy turisztikai eszmecserét folytattak 

az itt lévő vállalkozókkal, egy ötlet, hogy esetleg turistákat is meg kellene kérdezni néha-

néha, vagy talán őket is egy ilyen összejövetelre meghívni, talán segítene a vállalkozóknak a 

turisták igényeit kielégíteni. Komposztálással kapcsolatban írt egy cikket, ehhez elég sok 

irodalma van, akinek esetleg szüksége van, rá szívesen oda tudja adni.  

 

Miklós Tamás polgármester: a Tourinform iroda által készült egy felmérés kéri a vezetőt 

adjon erről tájékoztatást. Köszöni a segítőkészséget és az ötletet. 

 

Dr.Szabóné Barsi Katalin Tourinform Iroda vezetője: elmondja, magyar, német és angol 

nyelven készült egy kérdőív kb. 15 vagy 20 kérdéssel, szálláshelyekre, kereskedelmi 

egységekre, strandokra, programokra vonatkozóan, az újságban is közzétételre került.  
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Miklós Tamás polgármester: kéri, aki teheti a közmeghallgatást követően folytassák a 

beszélgetést a hivatal alsó helyiségében. Köszöni az aktív részvételt, véleményeket, 

javaslatokat. Jó egészséget kíván erre az esztendőre és munkát, legyenek céljaik és legyen 

erejük, hogy ezt megvalósítsák. A közmeghallgatást 18.40 órakor berekeszti. 

 

 

kmft. 
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