
Szám: 1/3/8/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  június  21-én 
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott üléséről.

(A képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti,ezért a jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.)

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

Távolmaradását bejelentette: Simonné Lakosi Erzsébet képviselő-testületi tag
A meghívottakból jelen van:

Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Müller Márton főtanácsos,
1. napirendi ponthoz: Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs,
2. napirendi ponthoz: Iván Katalin iskolaigazgató helyettes
3. napirendi ponthoz: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető

Tanácskozási joggal jelen van:
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke, Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testületi  tagokat,  a  civil  szervezetek 
képviselőit,  a  napirendi  pontok előterjesztőit,  továbbá a  település  lakóit,  akik  a  televízión 
keresztül kísérik figyelemmel a képviselő-testület ülését.
Megállapítja,  hogy a  képviselő-testület  ülése  határozatképes,  mivel  a  7  fő  képviselőből  5 
képviselő és a polgármester jelen van. Székely Szabolcs képviselő úr jelezte, hogy késni fog.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Török Péter és Dr. Németh 
Csaba képviselő urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Török Péter és Dr. Németh Csaba képviselő-testületi tagok.

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt eseményekről, valamint a polgármester illetve a bizottság elnökének beszámolója a két 
ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester:  szóbeli kiegészítés:  bejelenti,  hogy a révfülöpi rózsakert  és 
játszótér felújítását végző Fytotron System, 2010. június 10-i határidővel végezte volna el a 
munkáját.  Június  7-én  bejelentette  a  cég,  hogy  az  elmúlt  időszak  rendkívül  csapadékos 
időjárása, továbbá a Balaton tartósan magas vízállása lehetetlenné tette a munkaterületen a 
folyamatos  munkavégzést,  a  növényzet  telepítését.  Javasolta,  hogy  a  kivitelezési  munkák 
befejezési határidejét 2010. július 10-ig hosszabbítsák meg.  A beruházás műszaki ellenőrének 
javaslatára,  a  korábban  megkötött  kivitelezői  szerződésben  szereplő  befejezési  határidőt 
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június  30-ai  átadási  időpontra  módosították.  Remélhetőleg  az idő jobbra fordultával  ezt  a 
határidőt  tartani  tudják.  Bejelenti  a  42/2010.  sz.  határozathoz  kapcsolódóan a  Jancsi  utca 
útburkolat felújításához kapcsolódva, az aszfaltozási munkálatok során lakossági megkeresés 
érkezett a hivatalba, hogy a Hóvirág utca és a Hársfa utca aszfaltozását,  amelyek a Jancsi 
utcából  nyílnak  valósítsák  meg,  amelyhez  az  ingatlan  tulajdonosok  50%-ban  saját  erővel 
hozzájárulnak.  A munkálatok  közben  történt  ez  a  megkeresés.  A két  utca  320.000 Ft-ba 
került, ebből a lakosok 160.000 Ft-os támogatást hajlandóak voltak befizetni. Ez az összeg 
befizetésre  került,  így  a  Jancsi  utca  felújításával  kapcsolatban  még  két  kisebb  útrész 
felújítására  is  sor  került.  Kéri  a  képviselőket,  hogy  ezzel  kapcsolatos  intézkedést  vegye 
tudomásul. 
(Székely Szabolcs képviselő megérkezett az ülésre.)

Eitner József  Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke:  a bizottság átruházott 
hatáskörben a május 31-i ülés óta döntést nem hozott.

Kérdés:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja: elmondja,  amikor  egy  50  milliós  szerződést 
megkötnek,  tudják,  hogy milyen  időjárás függő munkáról  van szó,  erre  szerződéskötéskor 
lehetett volna számítani. Miért az önkormányzat a vesztes? Meddig tolódhatnak a határidők?
Miklós Tamás polgármester: válasz: helyesbítene, a beruházás nem 50 milliós, hanem 35 
millió forintos. Áprilisban hozott döntést a képviselő-testület, a kivitelezési munkálatok, pedig 
májusban  kezdődtek  meg.  Az  időjárás  önmagáért  beszél.  Növénytelepítésről  van  szó.  A 
növények leszállításra kerültek, hetek óta őrzik, azonban ilyen időben kiültetni nem lehet. A 
jelenlegi szerződés, amely a közbeszerzési közlönyben is megjelent, június 30-a  az átadás 
időpontja a korábbi szerződéses feltételekkel. 
Vélemény:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja a kérdésére nem kapott választ. Amikor a 
szerződést  megkötötték  április-májusban  látni  lehetett,  hogy  ennyi  idő  alatt  nem  lehet 
megcsinálni tisztességesen a munkát. Rózsákat ebben az időszakban nem lehet ültetni. Ilyen 
esőzések mellett nem lehet dolgozni. Mindig az önkormányzat a vesztes, rossz szerződéseket 
kötnek a határidőkkel. A helyi hozzáértő agráremberek véleményét is kikérte volna, amikor 
ezt a szerződést megkötik. Sáros földbe nem biztos, hogy tudnak szép terepmunkát végezni, a 
növényültetéshez  nem tud  hozzászólni,  mert  az  egy  külön  szakma.  Ha  annak  idején  azt 
mondja, hogy ne fogadják el a szerződést, azt a választ kapta volna, hogy a rózsakertet nem 
akarja támogatni. 
Miklós Tamás polgármester: elmondja, osztja képviselő úr félelmét, elképzelhető, hogy el 
fog húzódni,  ahhoz a szerződés ad alapot,  hogy hogyan fognak reagálni  erre.  Márciusban 
döntött a képviselő-testület, március végén döntött a közbeszerzési tanács, akkor még senki 
nem tudta,  hogy ilyen időjárás lesz.  Április  12-én került  sor a szerződés megkötésére,  azt 
követően bizonyos határidőknek a kötelező jogszabályi tartása miatt,  a munkát késve lehetett 
megkötni,  mert  közbeszerzési  eljárás  keretében  kellett  kijelölni  a  pályázót.  A  pályázati 
kiírásban, melyet  a képviselő urak megkaptak, ezek a határidők benne voltak.  A jelenlegi 
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időjárást vélelmezni nem lehetett, de ha képviselő úr azt javasolja, hogy halasszák el őszre, 
tárgyalhattak volna arról is, hogy ősszel valósítsák meg. 
Szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi  határozatokról 
készített jelentést a kiegészítésekkel együtt – kézfeltartással szavazzon.

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

56/2010. (VI.21.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról,  két  ülés  között  történt 
eseményekről szóló beszámolót, a kiegészítéssekkel együtt 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:

N a p i r e n d
1. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

2. Általános Iskola működése, fenntartásának alakulása, továbbtanulás, az 
ifjúságvédelem helyzete, az ifjúság körében végzett felvilágosító munka.
Előadó: Németh László iskolaigazgató

3. Óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés.
Előadó: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető

4. Beszámoló  önkormányzati  társulási  tevékenységről,  a  társulási  cél 
megvalósulásáról,  valamint  a  többcélú  kistérségi  tárulási  tanácsban  végzett 
tevékenységről.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

5. Helyi adókról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

6. Az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátások  szabályozásáról  szóló  rendelet 
módosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

7. A helyi környezet védelméről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
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8. A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

9. Árvízkárosultak támogatása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

10. Révfülöp Káli út (volt Édász épület) Közösségi Szolgáltató Tér beruházáshoz

      közbeszerzési árajánlatok elbírálása. (sürgősségi indítvány)

      Előadó: Miklós Tamás polgármester

Zárt ülés:

- „Révfülöp Díszpolgára” és „Villa Filip Érdemrend” kitüntetésről döntés.

1.)Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét. 
Bizottsági vélemények:
Eitner  József  Oktatási,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  4  igen 
szavazattal  elfogadásra  javasolja  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetéséről  szóló 
önkormányzati rendelet módosítását.
Székely  Szabolcs  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  alelnöke: a 
bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: a televízió előtt  ülők részére tájékoztatásul elmondja,  hogy 
feszítetten,  de  az  év  elején  511  millió  forinttal  elfogadott  önkormányzati  költségvetést  a 
sikeres pályázatok és különféle bevételek növelése mellett 594 millió forintra tudják növelni. 
Közel  600  millió  forintos  Révfülöp  nagyközség  önkormányzatának  költségvetése.  A 
költségvetésen belül meg tudták emelni a tartalékot is közel 14 millió forintra. Biztonságosan 
tud az önkormányzat működni. 
Szavazásra bocsátja, aki elfogadja az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását – 
kézfeltartással szavazzon.

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

12/2010. (VI.23.) önkormányzati rendeletet
„Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  szóló 
2/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.”
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2.)Általános  Iskola  működése,  fenntartásának  alakulása,  továbbtanulás,  az 
ifjúságvédelem helyzete, az ifjúság körében végzett felvilágosító munka.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: igazgató úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, 
sportversenyen  van  a  gyerekekkel,  igazgató-helyettes  asszony  képviseli  az  iskolát. 
Megkérdezi van-e szóbeli kiegészítése?

Iván  Katalin  igazgató-helyettes: elmondja,  igazgató  úr  a  bizottsági  ülésen  elmondta  a 
kiegészítést, de most szeretné megismételi a képviselő-testület előtt is. Az iskolában az idei 
évben 21 tanuló végzett kiváló eredménnyel, tehát kitűnő bizonyítványt kapott. 9 olyan tanuló 
van, aki 1-2 tantárgyból jó eredményt szerzett, tehát nem lehettek kitűnő tanulók. Elmondja 
továbbá,  hogy az alsó tagozatban két tanuló a szülők egyetértésével  és kifejezett  kérésére 
ismétli meg az osztályt. A felső tagozatban három tanulónak kell pótvizsgázni. 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Eitner József  Oktatási,  Kulturális és Szociális  Bizottság elnöke:  a bizottság részletesen 
megtárgyalta az előterjesztést, amely taglalja az iskola elmúlt évi munkáját.  Eredményesen 
szerepeltek a tanulók különböző megyei, országos versenyeken. A bizottság gratulál ezekhez 
az eredményekhez és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Székely  Szabolcs  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Alelnöke: 
elmondja  a  bizottság  megtárgyalta  a  napirendi  pontot.  Köszöni  a  pedagógusoknak,  ill.  az 
iskolavezetésnek a szép eredményeket. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az 
előterjesztést.

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény:
Gángó  István  képviselő-testületi  tag:  köszöni  a  tartalmas  beszámolót.  Nehezedik  a 
gazdasági  helyzet,  gyermeklétszám,  iskola  kihasználtsága.  A  gazdaságos  működéshez 
kapcsolódna  a  javaslata,  mivel  itt  van  mindkét  intézmény  vezetője.  Megvizsgálni  annak 
lehetőségét, hogy az óvodát át lehetne-e költöztetni az általános iskolába, mivel műszakilag 
megoldható lenne ez az iskolában. Javasolja, foglalkozzanak ezzel. 
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, műszakilag biztosan megoldható, de 
pedagógiailag nem javasolja, hogy az óvoda és az iskola összekerüljön. Inkább az óvodánál 
majd kitérne a bölcsőde fejlesztésére. Jelenleg 88 bejáró tanuló van az iskolában. Javasolja 
egy  felmérés  készítését  annak  megvizsgálására,  hogyan  juthatna  a  révfülöpi  iskola 
autóbuszhoz,  hogy  a  bejárás  minőségét  javítani  tudja  valamilyen  formában.  Az  iskola 
vezetését  is  kéri,  hogy  tegyenek  javaslatot,  hogyan  lehetne  ennek  a  minőségét  javítani. 
Nagyon  sok diák  a  Káli-medencéből  csak  azért  nem jön le  Révfülöpre,  mert  más  helyre 
autóbusszal elviszik őket. Fontos lenne, hogy ezek a gyerekek is ide járjanak. Indítványozza a 
képviselő-testületnek,  hogy járjanak utána,  milyen  autóbusz  megoldás  lenne  lehetséges  az 
iskolának,  ill.  az  iskola  vezetését  is  kéri  járjanak  utána  milyen  lehetőségekben  tudna 
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gondolkodni,  hogy fejlődjön valamilyen  minőségi  szinten  a  bejáró  tanulók  utaztatása.  Az 
eredményekhez  gratulál,  sok  szép  eredmény  van  a  felsorolásban.  Nem  hangzott  el,  de 
tudomása  szerint  az  idei  évben  nyelvvizsgáztak  a  tanulók  az  iskolában  első  alkalommal, 
melyhez szintén gratulál.
Miklós  Tamás polgármester: elmondja,  egyöntetű  az  iskola  munkájának  elismerése,  két 
képviselő úrnak egymásnak ellentmondó véleménye is van. Úgy gondolja, nem ide tartozik, 
mert most az elvégzett munka és annak értékelése történik. Kiegészíti Székely képviselő úr 
felvetését.  Többször  napirendi  ponton  szerepelt  az  autóbusz  kérdése,  sőt  a  kistérségen 
keresztül próbáltak az autóbusz beszerzésben, kistérségi pályázat keretében részt venni. Ott 
nem  nyert  ez  a  kezdeményezés.  Meg  kell  vizsgálni,  mert  célja  az  önkormányzatnak  a 
térségben,  a mikro térségben,  olyan  autóbusz beszerzése,  amely esetlegesen  a szociális  és 
közművelődés  területén  is  használható  lenne.  Amennyiben  pályázat  lesz  rá,  abban  a 
pillanatban testület elé hozzák. Megpróbálják megoldani a gyermekek utaztatását. 
Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  bizottságok  véleményével,  amelyben  megköszönték  a 
pedagógusoknak a tartalmas iskolai nevelő munkát, további sok sikert kívánva, továbbá aki 
egyetért az előterjesztéssel -  kézfeltartással szavazzon.

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

57/2010. (VI.21.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Általános  Iskola 
működése, fenntartásának alakulása, továbbtanulás, az ifjúságvédelem helyzete, 
az ifjúság körében végzett felvilágosító munka” c. előterjesztést elfogadja.
A Képviselő-testület  megköszöni  Révfülöpi  Általános  Iskola  pedagógusainak a 
tartalmas iskolai nevelő munkát.

3.)Óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  megkérdezi  az  előterjesztés  előkészítőjét,  van-e  szóbeli 
kiegészítése?
Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: köszöni, nem kívánja kiegészíteni, mivel részletesen 
megbeszélték az előterjesztést a bizottsági ülésen.

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság 
eredményesnek  ítéli  az  óvoda  munkáját,  gratulál  az  ott  dolgozók  nevelő  munkájához.  A 
bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
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Székely  Szabolcs  képviselő-testület  tagja:  nem  tudja  hogyan  fognak  még  változni  a 
törvények, jelen pillanatban a 2 éves kor utáni gyermekek anyukái elhelyezkedhetnek, és ott 
bölcsődei nevelést biztosíthat az önkormányzat. Úgy tudja ez részben már meg is valósult. 
Nagyon fontos lenne az iskola miatt is, hogy az óvodai nevelő munka minősége hasonlóan jó 
legyen,  illetve  javuljon,  még ha tud annak érdekében,  hogy minél  több gyermek  jöjjön a 
révfülöpi óvodába, mert ezek a gyermekek fogják majd az iskolás létszámot növelni. Erre a 
továbbiakban nagy hangsúlyt kér fektetni. Gratulál az eredményes munkához.
Vókóné  Bognár  Ibolya óvodavezető:  elmondja,  annyi  változás  van,  hogy szeptembertől 
felvehetik a két és fél éves gyermekeket óvodába.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  rendszeres  vezetői  értekezleteket  tartanak  az 
intézményvezetőkkel.  Többször  felvetődött  a  bölcsőde bővítése.  Képviselő-testület  előtt  is 
már adott erről tájékoztatást. Ezzel már régóta folyamatosan foglalkoznak, a bölcsőde építés 
vizsgálatát  megtették,  felmérte  a  védőnő,  óvónő, iskolavezetés.  Az elhelyezés  kérdését  is, 
hogy  az  iskolában  vagy  az  óvodában,  ezt  is  megtették.  Megyei  óvodaszakértővel 
véleményeztették.  Megnézték  a  regionális  oktatási  tervekbe  történő  illeszkedését  egy  új 
intézmény  létrehozásának  is.  Óvoda-bölcsőde  intézmény  előzetes  megvalósíthatósági 
tanulmányát  elkészíttették.  20  millió  forint  körüli  beruházást  irányzott  elő  az  óvoda 
átalakítására.  A  jogszabályok  által  megkövetelt  terek,  tárolók,  egyéb  előírások  alapján, 
eljutottak odáig, hogy pályázati lehetőséget néztek a megvalósíthatósági tanulmány alapján. 
Ezen nem tudott részt venni az önkormányzat, mert a térségnek a mutatóit kellett kimutatni, 
ebben sajnos negatív volt. Révfülöpön pozitív volt, de a szomszédos önkormányzatok, akik 
beszámítódtak ebbe a kimutatásba, ott erősen negatív volt. Összességében nem feleltek meg a 
részvételi  lehetőségeknek.  Ezen  kívül  felvetették  a  magánbölcsőde  lehetőségének  a 
vizsgálatát  is.  Ennek  az  előteremtetése,  működtetése  rendkívül  költséges.  Amennyiben 
lehetőség lesz, foglalkozik vele a testület.  Elismerve az óvodai gyermeknevelésben, iskolai 
előkészítésében végzett munkáját, további eredményes munkát kíván.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztéssel – kézfeltartással szavazzon.

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

58/2010. (VI.21.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Óvodai 
nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítésről” szóló előterjesztést elfogadja.

4.)Beszámoló önkormányzati társulási tevékenységről, a társulási cél megvalósulásáról, 
valamint a többcélú kistérségi tárulási tanácsban végzett tevékenységről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
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Székely  Szabolcs  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  alelnöke: a 
bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: az előterjesztés nagyon 
részletesen elemzi a kistérségi társulási tevékenységet és az ott végzett munkát. A kistérség 
nagyon  sok  területen  segít  és  anyagilag  is  támogatja  az  önkormányzatok  munkáját.  A 
bizottság a beszámolót 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  beszámolóval  – 
kézfeltartással szavazzon.

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

59/2010. (VI.21.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „önkormányzati 
társulási  tevékenységről,  a  társulási  cél  megvalósulásáról,  valamint a  többcélú 
kistérségi  tárulási  tanácsban  végzett  tevékenységről”  szóló  előterjesztést 
elfogadja.

5.)Helyi adókról szóló rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, 2010. január 1-től a jogszabályok változása miatt a 
70.  életévet  betöltött  magánszemélyek  után  is  idegenforgalmi  adót  kell  fizetni.  Az 
önkormányzat jogosult, hogy kedvezőbben szabályozza ezt az országosan általános szabályt, 
ezért az előterjesztés arról szól, hogy a nyugdíjas turizmus elősegítése érdekében 12 napot 
meghaladó tartózkodási idő után az idegenforgalmi adó fizetése alóli mentességet adjanak a 
Révfülöpre érkező 70. életévet betöltött vendégeknek. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Székely  Szabolcs  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  alelnöke:  a 
bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  4  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a helyi adókról szóló rendelet 
módosításával – kézfeltartással szavazzon.

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

13/2010. (VI.23.) önkormányzati rendeletet
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„A helyi adókról szóló 14/2004. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.”

6.)Az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátások  szabályozásáról  szóló  rendelet 
módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi jegyző asszonyt kívánja-e szóban kiegészíteni az 
előterjesztést?
Hamarné  Szöllősy  Emília  jegyző: elmondja,  a  szociális  rendelet  helytelenül  a 
lakásfenntartási  támogatások  között  szerepeltetni  az  un.  tüzelőtámogatást,  ez  egy ügyészi 
vizsgálat  során derült  ki.  Annak érdekében, hogy a különböző jogszabályokat megfelelően 
tudják  alkalmazni,  javasolja  a  tüzelőtámogatást  emeljék  ki  a  lakásfenntartási  támogatások 
rendszeréből  és  ugyan  úgy,  ahogyan  a  szülési  támogatást,  temetési  támogatást,  a  tüzelő 
támogatást  is  külön  szabályozza  a  képviselő-testület,  a  hatályban  lévő  rendeletben 
meghatározott feltételekkel. 
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  4  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Székely Szabolcs  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a 
bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  rendeletmódosítással  – 
kézfeltartással szavazzon.

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

14/2010. (VI.23.) önkormányzati rendeletet
„Az egyes szociális  és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról  szóló 15/2007. 
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.”

7.)A helyi környezet védelméről szóló rendelet megalkotása  .  
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi jegyző asszonyt kívánja-e szóban kiegészíteni az 
előterjesztést?
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, 2003 évben került utoljára felülvizsgálatra az 
önkormányzat környezetvédelmi rendelete. Az elmúlt időszakban több olyan felsőbb szintű 
jogszabály  került  megalkotásra,  melyeket  a  helyi  rendeletnél  is  figyelembe  kell  venni.  A 
rendelet azt a célt szolgálja, hogy az üdülőtulajdonosok, helyi lakosok tevékenységük során 
próbáljanak meg úgy élni, együtt élni, és az alapvető szabályokat betartani, hogy másokat ne 
zavarjanak  a  tevékenységükkel.  A  levegő  tisztaságvédelmét  szolgálják,  a  tüzeléssel 
kapcsolatos  főbb  rendelkezések.  A  növényvédelemmel  kapcsolatos,  az  ingatlan 
tulajdonosoknak a főbb rendelkezéseit tartalmazza, amelynek nagy részét már tartalmazták a 
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korábbi  rendeletek  is.  Egy  rendelet  annyit  ér,  amennyit  majd  be  lehet  tartani  belőle.  A 
közterület-felügyelővel  és  a  településőrökkel  karöltve  azon  lesznek,  hogy  a  rendeletben 
foglaltakat  próbálják  meg  betartatni.  Erre  a  lakosság  figyelmét  különböző  fórumokon 
felhívják.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
Székely  Szabolcs  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Alelnöke:  a 
bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság részletesen 
megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra 
javasolja a rendelettervezetet.

Kérdés:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  kérdése,  hogy  az  őszi  levéleltakarításnál  az 
önkormányzat ezzel a rendelettel hogyan tudja érvényre juttatni a tüzelést? Ezeket hol tudja 
kezelni, állampolgároktól is megkövetelik a rendelet betartását.
Dr.Németh  Csaba  képviselő-testület  tagja:  elmondja  a  bizottsági  ülésen  ő  szavazott 
nemmel. Kérdése,  miért nem lehetne kiterjeszteni egész évre az égetési tilalmat? Elmondta a 
bizottsági ülésen, hogy tavaly október elején volt szerencséje külföldre utazni, az oda út és a 
visszaút is nappal történt, így végig láthatta a Dunától keletre eső légterét Magyarországnak, 
egy jó részt  Romániából,  egy részt  Bulgáriából,  Görögországból,  Törökországból is látott. 
Füst szabad zöld területeken csak Magyarország területén volt. Érdekes módon a környező 
országok tudnak vigyázni a légtérre, tudnak vigyázni annak tisztaságára.  Itt  pedig amikor 
meg van a lehetősége a komposztálásnak ősztől kezdve, kritikátlanul megengedik a növényi 
hulladék égetését október 15-től. Nem csak itt rossz a helyzet, tavaly Ábrahámhegynél akkora 
füstfelhőn kellett keresztül mennie, mikor megérkezett Keszthelyre azt kérdezték az ottaniak, 
hogy honnan jött, olyan hihetetlen füst szaggal érkezett. Nem lehet szellőztetni, nem lehet a 
tiszta ruhát kiteríteni. Felvetődött a kérdés, hogy belterületen is vannak szőlőingatlanok, mit 
lehet  a  venyigével  kezdeni?  Látott  embereket  –  ahol  hagyományos  tüzelés  volt,  –   kis 
kötegekbe összevágták,  összekötötték a venyigét és szárazon begyújtottak vele. Egész más 
füstviszonyokat teremtett.  Azt is tudják, hogy nagyüzemi gazdálkodásban, nagyon régóta a 
levágott venyigét felszecskázzák és beleszántják a talajba. Ez egy kiváló tápanyag. Szeretné, 
ha 365 napra kiterjesztenék az égetési tilalmat.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, amikor tavaly lent járt, a kemping és a 
Semsei major közötti kis területen a nádasban látszott, hogy beborogatott levelek voltak.  A 
volt  vízmű területére  is  össze voltak hordva ágak és ott  is  történt  égetés.  A diófa levelet 
például nem lehet komposztálni. Bizonyos növényi hulladékoktól csak meg kell szabadulni, 
ami  nem  komposztálható.  A  közterület-felügyelő  fordítsanak  figyelmet  a  nádasok 
tisztaságára.  A másik oldalt  is valamilyen módon meg kell  érteni,  meg kell  szabadulni  az 
ágnyesedéktől, egyébtől. Elvárják azt is, hogy a terület rendbe legyen. Doktor úrral egyetért, 
de vannak szegény emberek is, akik nem biztos, hogy tudnak ennyit invesztálni gépekbe. 
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Dianovics  Béla  Polgári  Kör  Elnöke: kérdése,  mikor  kerülnek   átadásra  a  komposztáló 
ládák?
Miklós Tamás polgármester: Dr.Németh Csaba felvetését meg fogja szavaztatni az égetés 
betiltásával kapcsolatban. Gángó István felvetésére elmondja, az idei évben semmilyen égetés 
nem volt, most is őrzik a Semsei majorban gödörbe süllyesztett módon a levek, ágak jelentős 
részét,  ill.  amit  ledaráltattak  rövidesen  elszállításra  fog  kerülni.  Tudatosan  próbáltak  arra 
figyelni, hogy ne égessenek a térségben. Ősszel megérkezik a daráló gép, melyet pályázaton 
nyertek  és  elsődlegesen  az  önkormányzat  fogja  használni.  Dianovics  úr  felvetésével 
kapcsolatban  elmondja,  július  1-től  megy  a  program,  most  dolgoznak  azon,  hogy  ne 
szeptember 1-től, ahogyan bejelentették. Valószínűleg augusztus közepe körül sor fog kerülni 
rá. A biztos időpont szeptember 4. 

Vélemények:
Ujváriné Handó Melinda képviselő-testület tagja: elmondja, a rendelet alapján október 1-
től május 15-ig lehet égetni 10 órától 16 óráig. Pont ez az időszak, amikor még élvezhető a 
napsütéses időszak az októberi időszakban, ill. a kora tavaszi időszakban. Ilyenkor szívesen 
szellőztetik a lakást,  kiteregetnek, vagy éppen kint tartózkodnak a szabadban. Amellett teszi 
le a voksát, hogy ezt az időszakot valamilyen módon fontolják meg. Az égetési  időpontot 
inkább 16 órától  18 óráig javasolja,  vagy a kora reggeli  időszakban.  Javasolja  a 8.  § (6) 
bekezdés időpontját 8-10,  és 16-18 órára módosítani. Másik javaslata arra vonatkozna, hogy 
a  tűzrakó hely úthoz  való  távolságát  is  érdemes  lenne  megfontolni,  szabályozni.  Sokan a 
szőlőtulajdonosok  közül  közvetlen  az  út  szélén  égetik  el  a  venyigét,  amely  olyan  látási 
viszonyokat okozhat, hogy komoly balesetveszély forrása lehet. Ha lehetőség lenne egy ilyen 
paragrafus beépítésére ezt örömmel venné. 
Hamarné Szöllősy Emília  jegyző: a  közúti  közlekedési  szabályok figyelembevételével,  a 
látási viszonyokat nem zavarva lehet csak égetni. 
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja:  elmondja, megkérdezett egy kertészmérnököt, 
aki elmondta,  hogy csakugyan a diófa levelében van egy olyan anyag,  amely a növények 
fejlődését lassítja, de egy év alatt ez az anyag is lebomlik, tehát a diófalevelet 2 évig kell 
komposztálni. Platán levél is két év alatt lebomlik. 
Török Péter alpolgármester: elmondja, mindig gondolkozik a füst kérdésen, mivel egész 
évben szembesülnek vele  és most  ehhez egy új  elem érkezett  a komposztálás.  Pályázaton 
nyertek komposztáló edényt,  ennek általában az az alapja, hogy az edény forgalmazója és 
árusítója volt  olyan  ügyes,  hogy sikerült  egy ilyen  rendszerbe bekerülnie,  meg fogják ezt 
vásárolni. A szomszédságból tudja milyen egy komposztáló mellett lakni. A maga részéről azt 
gondolja, inkább három füst, mint egy szezonos komposztálás. A komposztálás egy bevett 
gazdálkodási  szokás,  nem  egy  600-1000  m2-es  területen,  hanem  ahol  vannak  terek.  Ha 
mindenkinek lesz egy ilyen edénye elég büdös lesz egész nyáron át, főleg ha meleg is lesz. 
Ezzel is számolni kell. Ezt máshol úgy oldják meg, hogy egy településen egy komposztáló 
telep van, és aki komposztálni akar, kiviszi és a földet visszahozzák. A komposztálást meg 
kell  tanítani.  Az  egyik  legkellemetlenebb  dolog  a  füsttel  küzdeni,  pláne  még  ha  az 
önkormányzat is érintett benne. Úgy gondolja az a füst sem halálos, azt nem mondaná, hogy 
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ne égessen senki. Sok olyan életszerű dolog van, amikor égetni kell. Inkább egy kicsit többet 
kell róla beszélni, jó példát kell mutatni, a rendeletet kell életszerűvé tenni. Vannak mániákus 
tüzelők, akik 3-4 napig gond nélkül ott hagynak egy óriási vizes kupacot és a legnagyobb 
nyugalommal fekszenek le, közben az pedig ott  füstöl.  Ezeket kellene szankcionálni.  Ez a 
rendelet  igyekezett  az  életszerűséget  visszahozni  és  módosításába  realizálni  azokat  a 
problémákat, amelyek panaszként beérkeztek, vagy amelyiket szankcionálni kellett. Javasolja 
a rendelettervezet elfogadását.
Székely  Szabolcs  képviselő-testület  tagja: elmondja,  van olyan,  amit  el  kell  égetni,  van 
olyan amit nem kell elégetni.  A rendeletben szerepel a kaszálék fű, ezt nem tudja, miért kell 
elégetni. Nem tartja jónak, hogy megtiltsák a tüzelést, azt sem, hogy csak komposztáljanak, ez 
a rendelet egy aranyközépút, javasolja elfogadásra.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: jónak tartja a rendeletet, de csak akkor fog eredményt 
hozni, ha Dr. Németh Csaba képviselő úr javaslatát  fogadják el.  Az égetést  az év minden 
egyes  napján  meg  kell  tiltani,  mégpedig  azért,  mert  a  „tól-  ig  „  határt  senki  nem fogja 
betartani.  Nem tudja,  mennyi  közterület-felügyelőt  kellene alkalmazni,  hogy a limitált  idő 
alatt azt ellenőrizni tudja bárki is. Komposztálás nem ördögi dolog, a falusi ember évszázadok 
óta csinálja, és az ő komposzt gödre nem bűzlik, mert a jó komposzt gödör nem erjed, hanem 
lebomlik. A komposztálás egy tiszta művelet, a komposztot ugyanoda vissza lehet szórni. 
Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke: elmondja, az a tapasztalat, hogy az elfogadásra 
kerülő  rendeletben  foglalt  szabályokat  jelentős  mértékben  hétvégén  szegik  meg  ill.  nem 
tartják  be.  Célszerű  lenne  a  közterület-felügyelőnek  és  a  településőröknek  a  munkaidejét 
módosítani, úgy hogy a hét végén is tudjanak ellenőrizni augusztus 20-ig. 
Hamarné Szöllősy  Emília  jegyző:  válasz:  elmondja  a  10-16 óráig  történő  égetés  a  talaj 
közeli  légmozgás  miatt  a  legkedvezőbb.  Az  őszi  tavaszi  időszakban  a  reggeli  vizesedés, 
harmat  miatt  korábbi  időpont  az  égetésre  nem  alkalmas.  Tűzvédelmi  szempontból  ez  a 
megfelelő időszak.  A 9.  §-ban elhelyezhető,  az a mondat,  hogy a helyi  közutak mellett  a 
közlekedési  és  látásviszonyok  akadályoztatása  nélkül  lehet  tüzelni.  Meg kell  nézni,  hogy 
lomtalanításkor,  amikor  egyébként  is  tilos  kihelyezni,  hány zsák  fű  van  kirakva.  Most  is 
zsákszámra rakják ki a lekaszált füvet közterületre.  Azért van benne a kaszálék a rendeletben. 
Közterület-felügyelő  és  a  településőrök hétvégén dolgoznak a  nyári  időszakban.  Égetéssel 
kapcsolatban  elmondja,  nagyon  nehéz  betartatni,  nagyon  sokan  égetnek.  Amíg  konkrét 
megoldást nem találnak arra, hogy a zöld hulladékot nyesedéket el tudják helyezni, addig nem 
tudnak mit csinálni. 
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: azt kellene tudomásul venni, hogy egy földünk 
van, ennek a védelme a földön élő minden embernek a kötelessége.  Víznek,  földnek és a 
légkörnek is.
Miklós  Tamás polgármester: ebben mindnyájan  egyetértenek.  Nem maguknak  hozzák a 
szabályokat.  A  település  lakói  többségének  kell  meghatározni  az  együttélésnek  az  elvárt 
szabályait és ellenőriztetni kell. Egyetért doktor úr felvetéseivel főleg azzal, hogy egy földünk 
van. Ez egy folyamat, ha nem tudják betartani, akkor egyszerűen nem tudnak előbbre lépni. A 
komposztálás nem új dolog. Gyakorlati megoldás kell. Az égetés végleges megszüntetéséhez 
idő kell. Június 30-án átadásra kerül a királyszentistváni hulladék-feldolgozó, ez a szelektív 
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hulladékgyűjtés alapja.  Az  önkormányzat idén, de legkésőbb tavasszal lépéseket tud tenni a 
zöldhulladék elszállításra is. A megoldást segíti többek között a komposztálás is. Javasolja, 
hogy  az  előterjesztés  és  a  bizottsági  vélemények  szerint  hozzák  meg  ezt  a  rendeletet, 
szabályozva úgy, hogy május 15-től nem lehet október 1-ig egyáltalán, október 1-től pedig 
ünnep  és  vasárnapok  kivételével  lehet  égetni.  Közben  tegyék  meg  a  lépéseket  a 
komposztálásra, zöldhulladék elszállításra. Ha sikerült a lehetőségét biztosítani térjenek vissza 
a rendelet  módosítására  a tavasz folyamán.  Nem tudják garantálni  a teljes égetési  tilalom 
betartását.  Megkérdezi  Ujváriné  Handó  Melinda  képviselő  asszonyt,  hogy  javaslatát 
fenntartja-e a tüzelés időtartamára vonatkozóan?
Ujváriné  Handó  Melinda  képviselő-testület  tagja:  köszöni,  nem  tartja  fenn  javaslatát, 
jegyző asszonytól választ kapott arra, hogy miért alakult ez így. 
Miklós  Tamás  polgármester:  megkérdezi,  Dr.  Németh  Csaba  képviselő  urat,  hogy 
fenntartja-e azon javaslatát, hogy egész évben tiltsák meg az égetést.
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: igen fenntartja.
Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,   Dr.  Németh  Csaba  képviselő  úr 
javaslatát, amelyben a 8. § (5) bekezdés megváltoztatására tesz javaslatot azzal, hogy minden 
időszakban az égetés tilos - aki fentiekkel egyetért kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal,  5  nem  szavazattal,  1 
tartózkodással a javaslat nem került elfogadásra.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a helyi környezet védelméről 
szóló rendelettel a két bizottság javaslata alapján - kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1   nem  szavazattal, 
tartózkodás nélkül  megalkotja a

15/2010. (VI.23.) önkormányzati rendeletet
„A helyi környezet védelméről.”

8.)A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi jegyző asszonyt, kívánja-e szóban kiegészíteni az 
előterjesztést?
Hamarné  Szöllősy  Emília  jegyző:  elmondja,  a  kormány  megalkotta  a  környezet,  zaj  és 
rezgés elleni védelemről szóló szabályokat, e rendelet alapján az önkormányzat szabályozási 
lehetősége  nagyon  korlátozott.  Ez  a  zaj  elleni  szabályozás  korábban  a  környezetvédelmi 
rendeletben volt benne, ez most kikerült onnét és önálló rendeletként kerül megalkotásra. 
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
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Eitner  József  Oktatási,  Kulturális  és  Szociális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottságnak  két 
módosító javaslata van, az egyik a 6. §-ban javasolják a 20 órát 21 órára módosítani, a másik 
a  „település  belterületén  motoros  permetezőgép  használata  tilos”  részt  vegyék  ki  a 
rendeletből.  Fenti  módosításokkal  4  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a 
rendelettervezetet.
Székely  Szabolcs  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Alelnöke: 
elmondja a bizottságnak egy módosító javaslata volt a motoros permetezéssel kapcsolatban. A 
bizottság területnagysághoz kötötte  javaslatát,   500 m2 felett  legyen csak engedélyezett  a 
motoros permetező használata. Fenti módosítással a bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a rendelettervezetet.
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, a 6.§- ban szerepelő 20 óráról 21 órára történő 
módosító javaslatot befogadta.

Kérdés:
Dianovics Béla Polgári  Kör Elnöke: kérdése, ha van egy jó rendelet, ami közzé van téve, 
akkor miért pont a képviselők adnak be módosító indítványt arra, hogy ez a rendelet ne lépjen 
életbe?
Miklós  Tamás polgármester: válasz:  elmondja,  a  képviselő-testület  előtt  rendelettervezet 
van.  A  tervezet  kidolgozását  a  jegyző  végzi,  a  bizottságok  pedig  véleményezik.  Azért 
képviselők  a  képviselők,  ill,  a  bizottsági  tagok,  hogy  érdemben  beleszóljanak  a  község 
politikai döntéseibe. Hogy ki miért, hogyan szól bele, erről szól az önkormányzatiság, hogy a 
képviselők javasolhatnak. 
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: számára az az érhetetlen, hogy a jegyző előterjesztett 
egy nagyon jó rendeletet arra vonatkozóan, hogy mi a káros a környezetvédelem érdekében. 
Kérdése, miért pont a képviselők támadják ezt a jónak tűnő rendeletet?
Székely Szabolcs képviselő-testületi tag: azért tesznek javaslatot különböző módosításokra, 
hogy a településen élő bizonyos csoportoknak az érdekeit  tudják képviselni.  Jelen esetben 
azért tette az 500 m2-es dolgot, mert vannak olyan telkek, ahol bizonyos növénytermesztés 
folyik, szőlőt termesztenek, gyümölcsös van. Úgy gondolja egy 500 m2 feletti gyümölcsösnél 
egy  háti  permetezővel  növényvédelmet  biztosítani  bióvegyszerekkel,  elég  nehéz  kijuttatni 
kézi  úton.  A  település  belterületén  motoros  permetezőgép  használata  500  m2  alatt  tilos. 
Motoros permetezőnél van például elektromos, ami teljesen hangtalan. 
Miklós Tamás polgármester: ne nyissanak kétoldalú vitát. Kiigazítaná képviselő urat nem ő 
tett  rá  javaslatot,  a  bizottsági  véleményt  ismertette.  A bizottsági  ülésen  ő  javasolta,  de  a 
bizottsági tagok egyöntetűen elfogadták. 

Vélemények:
Dr.  Németh Csaba képviselő-testület  tagja:  elmondja,  kb.  30  éve  művel  szőlőt  és  volt 
lehetősége  tapasztalni,  mi  a  különbség  a  háti  permetezőgép  és  a  motoros  permetezőgép 
között.  Lényegesen  kevesebb  vegyi  anyagot  kell  a  levegőbe  juttatni,  mert  sokkal  jobb  a 
hatásfoka.  A  hat  permetezés  helyett  évről-évre  háromszor  permetez.  Mennyivel  kisebb 
vegyszerterhelés ez, ez az egyik oldal? A másik, ha neki van egy 6 méteres cseresznye fája, 
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akkor  a  háti  permetezőgéppel  soha  nem  tudja  a  csúcsát  megvédeni  a  kórokozóktól.  A 
normális emberi kapcsolatokat kell figyelembe venni. Természetesen, ha a szomszéd salátája 
éppen  akkor  bújt  ki,  akkor  odaszól,  hogy  permetezne  le  kellene  takarni,  máris  nem 
veszélyezteti a szomszéd növényzetét. A Petőfi utcából nyílik egy nagy szőlőtábla, ezt kézi 
permetezővel  képtelenség  megvédeni.  A  csendrendeletnek  megfelelően  javasolná,  hogy  a 
motoros háti, bármilyen permetező gép használatát engedélyezzék. 
Miklós Tamás polgármester:  a rendelettervezetben az szerepel, hogy tilos használni.  Két 
bizottsági  vélemény  van,  és  többen elmondták  a  véleményüket.  Az egyik  az,  hogy teljes 
mértékben lehessen használni a permetezőt,  a másik pedig, hogy 500 m2 felett.  Úgy érzi, 
mindenki azt mondja, hogy lehessen használni. Ne ezt ragozzák.
Dr. Németh Csaba képviselőtestület tagja: az 500 m2 ellen szólt.
Gángó István képviselő-testület tagja: a rendelet 6. § (2) bekezdése úgy szól, hogy vasárnap 
és ünnepnap tilos mindennemű zajkeltő gép és berendezés használata három darab kérdőjellel 
utána. Bizottsági ülésen erről is beszéltek, hogy ezt ne alkalmazzák.  
Miklós Tamás polgármester: ez kivételre került.
Gángó István képviselő-testület tagja: Révfülöpön a beltelek fogalom használata, amelyről 
most egy vita megy a mostani lakótelepnek a vége a Kacsajtósi út felé és a Petőfi utca a 
rendezési  terv  szerint  belterületbe  vonásra  került,  oda  üdülőépület  és  lakóépület  építhető. 
Viszont ha megnézik a tulajdoni lapját  mezőgazdasági  terület.  Sok helyen szőlő van itt  is 
kérdés,  hogy  használhatja  a  motoros  permetező  vagy  sem.  Jogértelmezés  kérdése, 
mindenképpen erre is ki kell térni, ez volt a közmeghallgatáson is a Puskás Istvánná kérdése. 
Révfülöpre jellemző jelenségre ez a rendelet nem ad orvosságot, éjszaka, amikor az üdülőkbe 
lévő fiatalok nagy létszámba, csoportosokba verődve, ittasan döntögetik a kukákat, KRESZ 
táblákat,  azokkal  szemben  ez  a  jogszabály  nem  véd.   Valami  módon  ezzel  is  kellene 
foglalkozni,  egy  kiegészítésként.  Nem lehet  beazonosítani  melyik  táborból  jöhettek.  Nem 
tudja ezzel kapcsolatban van-e javaslat. 
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: ebben a rendeletben nem hiába van kiemelve a motoros 
permetezőgépek belterületi  tiltása,  valószínű,  hogy történtek bejelentések az önkormányzat 
felé, hogy egyes kiskert tulajdonosokat ebből kifolyólag valami kár érte. Csodálkozik azon, 
hogy öncélúan pontosan a képviselő urak között van olyan, aki ezt a rendeletet higítani akarja, 
annak ellenére, hogy inkább a Magyarországon gyerekcipőbe járó környezetvédelemi rendelet 
betartatását szorgalmaznák. Toxikus anyagokról van szó. Ha szavazásra kerül sor arra kéri 
tisztelettel a polgármester urat, hogy vagy tartózkodjon, vagy ezt ne szavazza meg.
Hamarné  Szöllősy  Emília  jegyző:  elmondta  a  bizottsági  ülésen  is,  belterületen  tilos  a 
motoros permetezőgép használata. A belterület nem arra a célra szolgál – még akkor sem  ha 
vannak belterületbe  olyan  területek,  ahol  szőlőt  művelnek,  hogy mezőgazdasági  termelést 
folytassanak – e célra a külterület un. zártkerti része szolgál. Az elmúlt időszak gyakorlati 
tapasztalatait  próbálták  beépíteni  a  rendeletbe,  amivel  gondok  voltak.  Nagyon  nehéz 
igazságosnak lenni. Sokan pihenni jönnek. Ünnepnapokon hangos tevékenységet folytatnak. 
Megértik, akik hétvégén jönnek le és vágják le a füvet, nyilván ezt is meg kell csinálni. Sok 
bejelentés érkezett a permetezés miatt is. Gángó képviselő úr által elmondottakra elmondja, 
csak  azt  szabályozhatja  helyileg  az  önkormányzat,  amelyre  valamilyen  magasabb  szintű 
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jogszabály felhatalmazást ad. Semmi nem hatalmazza fel az önkormányzatot arra, hogy az 
utcán  randalírozó  emberek  magatartását,  szabad  mozgását  bármilyen  módon  korlátozzák. 
Rendőrt  kell  hívni,  a  közterület-felügyelő  feladatkörébe  sem tartozhat,  hogy ott  a  vonuló 
fiatalok mit csinálnak és hova mennek. Lakásokban történő hangoskodók is gondot okoznak, 
a szomszédok hajnalig nem tudnak pihenni. Ilyen esetben rendőrt kell hívni. 
Miklós Tamás polgármester: összefoglalva:  bizottsági javaslat volt a 6. §-ban szerepelő 20 
óráról 21 órára történő módosítás. melyet jegyző asszony befogadta. Motoros permetezővel 
kapcsolatban volt olyan javaslat, hogy lehessen motoros permetezővel belterületen dolgozni. 
A bizottsági javaslat arról szólt, hogy csak 500 m2-en felüli területen. 

Szavazásra bocsátja, az 500 m2 feletti területen, aki engedélyezné a motoros permetező gép 
belterületi használatát kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  3  nem  szavazattal, 
tartózkodás  nélkül  egyetért  belterületen  az  500  m2  feletti  területeken  a  motoros 
permetezőgép használatával.

Török Péter alpolgármester: nem szeretné szó nélkül hagyni, megkérdezi Székely képviselő 
urat  arra  tett-e  javaslatot,  hogy  az  ingatlan  négyzetmétere  (500  m2),  telekkönyv  szerinti 
négyzetméterére tett-e javaslatot?
Hamarné Szöllősy  Emília  jegyző:  arról  volt  szó,  aki  500 m2-nél  kisebb területet  művel 
permetezőgéppel, nem arról mekkora a teljes ingatlan nagyság. 
Török Péter  alpolgármester:  megkérdezi  polgármester  úrtól,  hogy milyen  javaslatot  tett 
most fel szavazásra, amit elfogadtak? Egyértelműsíteni kell.
Miklós Tamás polgármester: azt tette fel szavazásra, hogy a  település belterületén 500 m2 
fölötti területen lehet, vagy nem lehet használni. 
Székely Szabolcs  képviselő-testület  tagja:  a bizottsági  javaslat  arról  szólt,  hogy 500 m2 
feletti  mezőgazdasági művelésre használt terület.
Miklós Tamás polgármester:  kéri jegyző asszonyt  fogalmazza meg egyértelműen.  Akkor 
szóljanak  hozzá  a  képviselők,  ha  nem  értenek  egyet  a  jegyző  asszony  által 
megfogalmazottakkal.
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: a rendelet (5) bekezdése úgy hangozna, hogy a „település 
belterületén a motoros permetezőgép használata az 500 m2 alatti mezőgazdasági művelésű 
ingatlan esetében tilos. Az 500 m2 feletti mezőgazdasági művelésű ingatlan motoros géppel 
történő permetezése a szomszédos ingatlanok veszélyeztetése nélkül történhet.  

Miklós Tamás polgármester: újból szavazásra bocsátja, aki egyetért a jegyző asszony által 
ismertetett formával kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  3  nem  szavazattal, 
tartózkodás  nélkül  egyetért  a  település  belterületén  a  motoros  permetezőgép 
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használatával  –  a  szomszédos  ingatlanok  veszélyeztetése  nélkül  –  500  m2  feletti 
mezőgazdasági művelésű ingatlanok esetében.

Miklós  Tamás polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  fenti  módosítással  elfogadja  a  zaj 
elleni védelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotását – kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  3  nem  szavazattal, 
tartózkodás  nélkül  minősített  többség  hiányában  „A  zaj  elleni  védelem  helyi 
szabályozásáról „ szóló önkormányzati rendeletet nem alkotta meg.

9.)Árvízkárosultak támogatása.

Miklós  Tamás  polgármester: elmondja,  mindenki  számára  ismertek  az  elmúlt  hetek 
időjárási eseményei, pusztító árvizek, szerencsétlenül járt családok helyzete. Az összefogásra, 
segítségnyújtásra van most leginkább szükség. Sokféle módon tudnak egyénileg is segíteni. 
Felmerült, hogy az önkormányzat is próbáljon segítséget nyújtani ezen családoknak. Javasolja 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a következő módon járuljon hozzá az árvízkárosultak 
megsegítéséhez: önkormányzati egyösszegű pénzügyi támogatást szavazzon meg a képviselő-
testület  a  mostani  ülésén.  Adományláda  és  hirdetmény  kihelyezésével  a  rendezvényeken 
folytassanak  adománygyűjtést,  ehhez  rakják  hozzá  az  önkormányzat  támogatását. 
Megszervezik Müller Ilona jótékonysági koncertjét az evangélikus templomba, felajánlásokat 
lehet  tenni.  Ennek  időpontja   július  10-én  19  óra.  Ezen  kívül  a  képviselők,  lakosság, 
üdülővendégek  önkéntes  felajánlását,  csekkben  történő  befizetés  lehetőségét  előkészítik, 
templomokban, intézményekben. Bejelenti, hogy közmeghallgatáson 20.000 Ft-ot felajánlott 
erre  a  célra.  Reméli,  hogy  képviselő  hölgyek,  urak  lehetőségeikhez  mérten  támogatják. 
Megjelenni  a  Révfülöpi  Képekben,  képújságban,  honlapon  számlaszámmal  megjelölve, 
illetve, hogy adomány. A támogatás eljuttatására javaslatot tenne. A közmeghallgatáson azt 
javasolta, hogy ne arctalan legyen, célzottan és nevesítve tudják, hogy hova került az a pénz. 
Előzetes  tájékozódás  alapján  javasolta  Aszaló  nevű  települést,  Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében,  2000  lakosú,  szőlő,  bortermelő  vidék,  nagyon  szegény  vidék,  nagyon  sok 
nemzetiséggel,  Hernád folyó  vízgyűjtő  terében.  Ez a  település  egy kicsit  kevesebb média 
visszhangot  kapott.  Azt  a  javaslatot  vette  fel,  mivel  Zánkán  több  turnusban  üdülnek 
gyermekek, az utolsó turnust meghívnák Révfülöpre, valamilyen rendezvény keretében július 
elején és addig összegyűlt pénzt, felajánlásokat együtt az őket kísérő vezetőnek átadnák. Ez a 
javaslata, de bármelyik képviselőnek a javaslatát szívesen látják. Javasolja 300.000 Ft-tal az 
önkormányzat támogassa az árvízkárosultakat.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, az elmondottakkal egyetért, viszont lehet, 
hogy nem jól szól, de ha neki a háza víz alatt van, akkor nem megy el üdülni és a gyermeke 
sem. Inkább azt kellene, hogy a társönkormányzatokon keresztül ők hadd döntsék el. Érezze 
jól magát az a kisgyerek is, megérti az érzelmeket. Inkább a faluba célozná ezt a összeget, ők 
jobban el tudnák eldönteni. 
Miklós Tamás polgármester: elmondja, képviselő úr félre értette, amit elmondott. Arról volt 
szót,  hogy  árvízkárosult  gyermekeket  hoztak  Zánkára,  mert  otthon  nem  tudtak  házukba 
megmaradni. És itt a Balatonnál elhelyezték őket, nem üdülni jöttek, nem volt hova menniük. 
Az adományt  nem a gyerekek kezébe adják,  a falu vezetésének adják,  de nem egy közös 
alapba, hanem egy adott településnek. 
Dianovics  Béla  Polgári  Kör  Elnöke:  elmondja,  a  Duna  Televízió  első  felhívására  a 
Révfülöpi FIDESZ és a Polgári Kör felajánlást tett kb. 3 héttel ezelőtt. A FIDESZ részéről 
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10.000 Ft-ot a Polgári Kör részéről 3.000 Ft-ot utaltak át. Úgy hogy a Duna Televízió név, 
címre  szólóan  leküldte  a  csekket.  Nem  tudták,  hogy  lesz  ilyen  felhívás,  ezt  megtették 
maguktól.
Miklós  Tamás  polgármester:  köszönik  szépen,  ez  a  reklám  helye,  de  minden  segítség 
bármilyen úton megy, segítség a rászorulóknak.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: nem a Polgári Kört és a FIDESZ-t akarta reklámozni, 
hanem a segítségüket, amit azonnal amikor a felhívás megjelent megtettek. Polgármester úr 
módosítsa kijelentését. Állampolgári kötelességüknek érezték, nem reklámból. 
Miklós  Tamás  polgármester:  jelenleg  amit  most  tárgyalnak  a  révfülöpi  Önkormányzat 
segítségnyújtását mutatja. Azt kérte, aki fel akar ajánlani, jelentkezzen. Nem reklámról volt 
szó a FIEDESZ és a Polgári Kör felajánlásáról van szó. 
Dr.  Németh  Csaba  képviselő-testület  tagja:  bejelenti,  hogy  felajánlja  július  havi 
tiszteletdíját ehhez az összeghez. 
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy az árvízkárosultakat az önkormányzat 
300.000 Ft-tal támogassa, továbbá jótékonysági koncertet szervezzen, egyéni felajánlásokat 
gyűjtsön  és  a  befolyt  összeget  Aszaló  nevű  község  vezetésének  adják  át,  valamilyen 
rendezvény keretében  – kézfeltartással szavazzon.

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

60/2010. ((VI.21.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  300.000  Ft 
támogatás  biztosításával  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Aszaló  község 
árvízkárosultjai  részére,  továbbá  jótékonysági  koncert  szervezésével  és  egyéni 
ajánlások gyűjtésével a településen.
Az  árvízkárosultak  részére  összegyűjtött  adományok  –  az  önkormányzati 
támogatással együtt - Aszaló község képviselőjének kerül átadásra.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2010. július 30.

10.  Révfülöp  Káli  út  (volt  Édász  épület)  Közösségi  Szolgáltató  Tér  beruházáshoz 
közbeszerzési árajánlatok elbírálása. (sürgősségi indítvány)

Miklós  Tamás  polgármester:  felkéri  Müller  Márton  főtanácsost,  hogy  ismertesse  az 
előterjesztést.
Müller  Márton  főtanácsos:  elmondja,  a  testület  többször  tárgyalta  már  az  IKSZT 
kialakítását.  Legutóbb  arról  döntött,  hogy  a  kiviteli  terveket  rendeljék  meg  és  projekt 
menedzsmentnek  is  a  személyéről.  A  munka  folyamatosságához  szükség  lehet  a 
közbeszerzési eljárásra is, amennyiben nem változnak a közbeszerzés jelenlegi jogi szabályai. 
Közbeszerzői árajánlatokat kértek a beruházásra. Három árajánlat érkezett be, az első a Csiky 
és Társa KKt-től  Piliscsaba,  350.000 Ft-os nettó  árat  adtak meg,  a Magyar  Közbeszerzési 
Alapítvány Kaposvár 316.000 Ft-os nettó árat és a VeszprémBer Zrt. Veszprém  500.000 Ft-
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os árat adott meg. Javasolják, amennyiben sorra kerülne a közbeszerzési eljárás a Csiky és 
Társa KKt-t bízzák meg. 
Miklós  Tamás  polgármester:  a  következő  ülésre  valószínűleg  már  meg  fog  jelenni  a 
közbeszerzési felhívás is, pályáztatásra sor fog kerülni. A képviselő-testület a pályázatban, az 
építtetőben  döntött,  kiviteli  tervek  elkészítőjének  személyében  döntött.  Kijelölte  a 
projektmenedzsmentet. Az előkészítéshez közbeszerzőt kell kijelölni. Pénteken érkezett be az 
utolsó árajánlat.  A folyamatos munkához kéri döntsenek az árajánlatokkal kapcsolatban. A 
referenciák és az elvégzett munka alapján a 350.000 Ft-os árajánlatot javasolják elfogadásra. 
Ez az összeg beépítésre került magába a pályázatba. 

Kérdés:
Ujváriné Handó Melinda képviselő-testület tagja: a referenciákkal kapcsolatban kérdezi, 
melyek azok a referenciák, amellyel az első kettő legjobb ajánlatot adó rendelkezik?
Müller Márton főtanácsos: referenciákat nem kértek, az első kettő a közbeszerzési társaság 
tagja, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, a Csiky és Társa KKt-nek nemzetközi akkreditációja 
is van. A Magyar Közbeszerzési Alapítványnak nincs nemzetközi akkreditációja. 
Miklós  Tamás polgármester:  a  Csiky és  Társa KKt bonyolította  az  előző  közbeszerzési 
eljárást is,  meg is dicsérték jelenlévő pályázók, hogy rendkívüli korrekten jártak el.  A két 
ajánlat között 34.000 Ft a különbség. 

Vélemények:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, bukik az elvük, mert azt mondták mindig, 
hogy  az olcsóbbat. Veszprém megyében vannak, miért nem megyei szintűt támogatnak, aki 
közelebb  van,   Piliscsaba  nagyobb  távolságra  van.  Megyei  szervezeteket  támogassanak 
inkább.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, 350.000 Ft a Csiky és Társa KKt.  a VeszprémBer 
500.000 Ft. Az Áfá-t az önkormányzat fizeti. Képviselő úr azt javasolja, hogy a legdrágábbal 
kössék meg?
Gángó István Képviselő-testület tagja: nem, csak a véleményét mondta el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Csiky és Társa KKt, 350.000 Ft-os 
nettó  árajánlatát  fogadják  el  az  Integrált  Közösségi  Szolgáltatói  Tér  beruházáshoz,  - 
amennyiben szükséges a közbeszerzési eljárás – kézfeltartással szavazzon.

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

61/2010. (VI.21.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöp  Káli  úti 
(volt  Édász épület)  Közösségi  Szolgáltatói  Tér beruházás  közbeszerzési  eljárás 
lebonyolításával a Csiky és Társa KKt Piliscsaba bízza meg nettó 350.000 Ft-os 
összegben.  
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A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés 
megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2010. július 30.

Bejelentések:
Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, a rózsakert területén előkészítették a szobor 
áthelyezés helyét?
Miklós  Tamás  polgármester:  nincs  előkészítve  az  emlékmű  áthelyezése,  a  tervben  sem 
szerepel.
Minden érdeklődőt szeretettel meghív a II. Vincellér és Bor Napokra csütörtökön indul a négy 
napos  programsorozat.  Ennek  keretében  a  révfülöpi  borház  és  környékbeli  borászok  is 
bemutatkoznak.  Programokra,  rendezvényekre,  mindenkit  várnak.  A  rendezvényeken 
elhelyezésre kerülnek az árvízkárosultak számára kitett adományládák.
Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja:  egy héttel később  sörfesztivált hirdetnek,  itt is 
el kellene helyezni az adományládát.
Miklós  Tamás  polgármester:  továbbítja  a  felvetést,  a  múlt  alkalommal  a  véradást  is 
segítették  a  vállalkozók.  Úgy  gondolja  sok  lényeges  dologban  döntöttek,  sajnos  a 
zajterhelésben nem sikerült megegyezni. Sajnálja azt is, talán egy kis félreértés okán, hogy 
kiéleződtek, a közös jó szándék mellett is a vélemények. Az a fontos, hogy támogassák ezeket 
a segítségre szoruló embereket. 

Megköszöni  a  részvételt  az  ülést  17.30 órakor berekeszti.  A képviselő-testület  zárt  ülésen 
folytatja munkáját.

kmft.

Miklós Tamás Hamarné Szöllősy Emília
polgármester jegyző
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Jegyzőkönyv hitelesítők:

Török Péter                                      Dr. Németh Csaba 
képviselő-testületi tagok.
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