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Szám: 1/3/13/2010. 

Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 6-án 

(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, 

Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs, Dr. Borovszky Márta 

fogszakorvos, Zsifkovics Szilvia védőnő, Vókóné Bognár Ibolya 

vezető óvónő. 

Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke,  

   Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke. 

 

Miklós Tamás polgármester: szeretettel és tisztelettel köszönti a televízió előtt ülő révfülöpi 

nézőket, köszönti Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 2006-2010 évi 

önkormányzati ciklus utolsó ülésén megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, jegyző 

asszonyt, a civil szervezetek képviselőit.  

Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő 

képviselő és a polgármester jelen van. Távolmaradását bejelentette Simonné Lakosi Erzsébet 

képviselő asszony.  

Tanácskozási joggal vesz részt az ülésen a Révfülöpi Fürdőegyesület, illetve a Polgári Kör 

képviselője. A képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Ujváriné Handó Melinda 

képviselő asszonyt és Török Péter alpolgármester urat. 

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

elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Ujváriné Handó Melinda és Török Péter képviselő-testületi tagok. 

 

Jelentés a lejárt 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.) 
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Miklós Tamás polgármester: szóbeli kiegészítés: tájékoztatja a képviselőket és a televízió 

előtt ülőket, hogy a június 21-i testületi ülés óta az elmúlt időszakban – ami egyúttal nyári 

ülésszünet is volt – az alábbi események történtek: 

Három alkalommal hívta össze a képviselő-testületi ülést, először július 7-én, amelyen a  

„Vidéki rendezvények, programok, fesztiválok megvalósítása” c. pályázatról hozott a 

képviselő-testület döntést. 2010. július 26-án bizottsági tagokkal, civil szervezetekkel 

kibővített ülésen a teherkikötő- partfal és sétány felújítás tervezés közbeni egyeztetésre, 

illetve Révfülöp Nagyközség zajrendeletének elfogadására került sor. Harmadik alkalommal 

augusztus 19-én ültek össze, amikor a Helyi Választási Bizottság megválasztásáról hozott 

döntést a képviselő-testület. Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy az árvízkárosultak 

javára indított önkormányzati jótékonysági akció során magánszemélyek és az önkormányzat 

támogatásával Révfülöp 510.000.- Ft-ot utalt át július legvégén Aszaló község 

bankszámlájára. A helyi jótékonysági koncerten Müller Ilona zongoraművész Monostorapáti 

templomban tartott hangversenyének bevételét is elhelyezte, külön is támogatva a nehéz 

helyzetbe jutott családokat. 

Örömmel számol be a rózsakert felújítás első ütemének és a játszótér felújítás befejezéséről. 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábban tervezett módon a pályázaton 

megszerezték a maximálisan megszerezhető összeget 39 millió forintot, amelyet a másfél 

évtizede tervezett közterület megszépítésére fordítottak. A közbeszerzési pályázatot a 

Fitotron-System nyerte, a rózsakert-park 28 millió forintba, a játszótér 7 millió forintba került, 

egyéb költség, 4,5 millió forint volt. (Az egyéb költség; tervezés, pályázat írás, közbeszerzés 

bonyolítás, műszaki ellenőrzés pályázati elszámolási összegekből állt össze.) Az 

önkormányzat önrésze az Áfa befizetése a projektbe.  

Az időjárás és a balatoni magas vízállás nem fogadta kegyeibe a beruházást, a műszaki 

átvételre július 9-én került sor, ezt követően a szerződés szerint az első kaszálásig a kivitelező 

gondozta a területet. Augusztus végén a fenntartási időszak alatt elpusztult növények 

felmérésre kerültek a - jegyzőkönyvbe rögzített módon, számban és fajták szerint -, amelyek 

garanciális pótlására 2011. április 20-ig a kivitelező cég saját költségén  fog sor kerülni. (208 

rózsatő, 542 évelő, magas törzsű rózsa, bukszus stb.). A beruházást a kivitelező szavatossági 

kötelezettsége, illetve 15 hónap garanciája terheli. Biztosíték az önkormányzat javára 

bankgaranciával garanciális visszatartás a beruházás teljes összegének 5%-a (2.193.750.- Ft). 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óriási érdeklődés mellett, zsúfolásig megtelt az 

általános iskola aulája 2010. augusztus 14-én szervezett komposztszombaton. Ekkor került sor 

az ingyenes komposztládák átadására, eszközbemutatóra. A múlt hét végéig 243 ingatlan 

tulajdonos vitte el a ládát és 51 fő jelentkezett újonnan. Aki korábban jelezte igényét 

szeptember 15-ig viheti el a ládát, azt követően a megmaradtakra kiosztási akciót hirdetnek. 

Erre a KEOP pályázaton 9 millió forintot nyertek.  

Örömmel számol be arról, hogy a Balatoni Szövetség strand és kikötő minősítő versenyében a 

révfülöpi Szigeti strand elnyerte a Balatoni Szövetség Kék Hullám Zászlaját. Idén 30 balatoni, 

egy Velencei-tavi és egy Fertő-tói strand kapta meg a minőségi strandoknak járó zászlót. 
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A napokban érkezett megkeresés a finnországi Sodankylä községből, amelyben meghívták 

Révfülöp polgármesterét, Kristó Judit tolmácsot és egy főt, folyó év 47. hetére a két település 

közti baráti együttműködési szerződés előkészítésére, szándéknyilatkozat aláírására. 

Pályázati eredmények: 2010. júliusában a könyvtári érdekeltségnövelő támogatási pályázaton 

Révfülöp 32.000.- Ft támogatást nyert. 2010. júliusában a közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatási pályázaton Révfülöp 623.000.- Ft támogatást nyert.  Július elején született döntés 

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program támogatási 

rendszeréhez benyújtott „A Császtai szabadidő-, sport- és fürdőkert komplex fejlesztése” c. 

KDOP-2.1.1/D-2f-2010-0001 jelű pályázatát az IH 32.987.139.- Ft összegű támogatásra 

érdemesnek ítélte. A szerződéskötés előkészítése folyamatban, a képviselő-testület a jövőben 

foglalkozni fog vele. 

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság augusztus 30-i 

ülésén átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: 2 fő részére 28.500.- Ft (összesen: 

57.000.- Ft) fűtési támogatást, 2 fő részére rendszeres lakásfenntartási támogatást állapított 

meg havi 6200.- Ft illetve 5.400- Ft összegben. Egy fő rendszeres lakásfenntartási támogatás 

iránti kérelmét elutasította, mivel a jogszabályi feltételeknek a kérelmező nem felelt meg. 8 fő 

esetében lakásfenntartási kérelem ügyében indult eljárást megszüntette, mivel kérelmezők a 

hiánypótlási felhívásnak nem tettek eleget. A bizottság 26 család 37 gyermekét iskolakezdési 

kiadásokhoz összesen 486.000.- Ft összegben, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 

részesítette.  

 

Kérdés nem hangzott el. 

Vélemény, észrevétel. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja: egy községet érintő kérdésben nem tett polgármester 

úr  említést. Kapott egy levelet június 24-én amelyben, a tapolcai Rendőrkapitány úr írt, hogy 

július 1-től áthelyezték a rendőrőrs székhelyét Badacsonytomajra. Erről nem kaptak 

tájékoztatást. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, részt vett a badacsonytomaji városháza, ill. a 

rendőrőrs avatásán, amelyre augusztus 30-án került sor. A jövőben fog sor kerülni a rendőrőrs 

kiépítésére. Tájékoztatásul elmondja, hogy minden képviselőnek kiküldte ezt az anyagot 

azzal, hogy írásban küldjék meg véleményüket. Sajnos egyik képviselőtől sem kapott választ. 

Ugyanakkor Pintér belügyminiszter urat, illetve az Országos Rendőrfőkapitány urat is 

megkereste levélben, az önkormányzat nevében. Válaszukban jelezték, hogy nagy változás 

nem lesz, a rendőrőrs vezetése áthelyezésre kerül az új épületbe, mert Badacsonytomaj város 

a felügyelt terület közepén helyezkedik el.  A vezető személye áthelyezésre kerül, a személyi 

állományban lényeges változás nem fog történni. Amennyiben konkrét intézkedés történik, és 

erről értesítést kap az önkormányzat, a képviselő-testület tagjait tájékoztatja. 
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Szavazásra bocsátja, aki egyetért a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentéssel – a szóbeli kiegészítéssel együtt – kézfeltartással szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

69/2010. (IX.6.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

eseményekről szóló beszámolót, a kiegészítésekkel 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.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

3.) Tájékoztató a háziorvosi, fogorvosi szolgálat tevékenységéről, az anya és 

     csecsemővédelem helyzetéről. 

     Előadó: Dr. Németh Csaba háziorvos, Dr. Borovszky Márta fogszakorvos, 

                  Zsifkovits Szilvia védőnő 

4.) Beszámoló a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, az Oktatási,   

     Szociális és Kulturális Bizottság 2009-2010-ben végzett munkájáról. 

     Előadó: Székely Szabolcs elnök-helyettes, Eitner József elnök 

5.) Tájékoztató az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködési  

      megállapodásban foglaltak teljesítéséről, felülvizsgálatáról.  

      Előadó: Miklós Tamás polgármester 

6.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Program módosításának  

      jóváhagyása. 

     Előadó: Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető 

7.) Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati  

     Társulás alapító okirat és társulási megállapodás módosítása. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 
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8.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz csatlakozási nyilatkozat. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

 

(Emléklapok átadása képviselő-testületi tagok, meghívottak részére.) 

Zárt ülés: 

- Lakásépítési helyi támogatás 

Előadó: Miklós Tamás polgármester 

 

1.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét. 

Bizottsági vélemények: 

Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-

helyettese: a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és 3 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítását. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen 

szavazattal elfogadásra javasolja Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2010 évi 

költségvetésének módosítását. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a bizottsági üléseken megvitatták a kérdéses 

dolgokat. Aki egyetért a két bizottság javaslatával, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

nélkül megalkotja a 

 

17/2010. (IX.8.) önkormányzati rendeletet 

„Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 

2/2010. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.” 

 

2.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét. 

Bizottsági vélemények: 

Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-

helyettese: a bizottsági ülésen felmerült kérdésekre a válaszokat megkapták. A bizottság 2 

igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2010. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, 

kiegyensúlyozott megfelelő gazdálkodásról szól az I. félévi beszámoló, a bevételek zöme a 

második félévben fog realizálódni. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 

beszámolót. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, kiegyensúlyozott, biztonságos a költségvetés. A 

turisztikai nyár nem olyan jól alakul, sokat esett az eső, rossz idő volt. Tájékoztatásul 

elmondja, a strandi bevételek 300-400.000 forintos elmaradást mutattak, viszont a kilátó 

bevétele nagyobb, látogatottabb, plusz bevétel keletkezett. Az IFA tekintetében nagyjából 

időarányos a befizetés, tervezettek szerinti. Elmondható, hogy biztonságos és jó a 

költségvetési helyzet, eredményesen, jól gazdálkodtak. 

Szavazásra bocsátja, aki elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

70/2010. (IX.6.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp 

Nagyközségi Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról” szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

3.) Tájékoztató a háziorvosi, fogorvosi szolgálat tevékenységéről, az anya és 

csecsemővédelem helyzetéről. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, mivel három tájékoztató anyagról van szó, 

javasolja, egyenként tárgyalják meg a tájékoztatókat. Javasolja elsőként a háziorvosi 

tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatót vitassák meg.  

 

3.1.) Tájékoztató a háziorvosi tevékenységről 

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi, Dr. Németh Csaba háziorvost kívánja-e szóban 

kiegészíteni az előterjesztést? 

Dr. Németh Csaba háziorvos: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni. 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény: 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság az 

anyagot jónak, alaposnak tartja és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
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Kérdés: 

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: az adatokat áttekintve látható, hogy elég sok a 

magas vérnyomásos beteg a településen. Esetleg a tömegsporttal lehetne-e ezen segíteni? A 

sportos életmóddal összehozható-e ez a betegség? 

Miklós Tamás polgármester: kérdése nem kellene-e felülvizsgálni a korábban megkötött 

háziorvosi szerződést, ugyanúgy, mint a fogorvossal kötött szerződést? Indokoltnak és 

szükségesnek tartaná-e ennek a felülvizsgálatát doktor úr? 

Dr. Németh Csaba háziorvos: Székely Szabolcs képviselő úr kérdésére elmondja, a sportos 

életmód kedvezően hat a magas vérnyomásra, de nem csak arra, hanem meglehetősen magas a 

cukorbetegek aránya is. Ez elsősorban úgy hat, hogy aki nem sportol, az súlyfelesleggel 

küszködik és ez szinte törvényszerűen hozza a magas vérnyomás, ill. az anyagcsere-betegség, 

ezen belül is a cukorháztartás zavarát. Valamit kellene tenni azért, hogy megmozgassák az 

embereket, megmozgassák az általános iskoláskorú gyermekeket. Már gyermekkorban 25% 

az elhízott gyermek. Viszont találkoznak kifejezetten vékony, sportos egyénekkel is, akiknek 

magas vérnyomása van. A magas vérnyomás kapcsán az anyagcsere-betegségekről is beszél 

mindig, elsősorban a cukorbetegségről, hiszen elő-elő fordul, hogy kifejezetten jó fizikumú, 

sokat mozgó egyén jelentkezik olyan tünetekkel, hogy elvégezzék a laborvizsgálatokat és 

kiderül, hogy olyan cukorbetegsége van, amit már az elejétől inzulinnal kell kezelni. Arra 

hívná fel a figyelmet, hogy aki már legalább egy éve nem járt a rendelőben – bármilyen 

korosztályról van szó – az jöjjön el, megmérik a vérnyomását, ha indokolt EKG-t csinálnak, 

laborvizsgálatot helyben el tudják végezni. Akár a huszonévesek között is el lehet csípni 

olyan betegség kialakulását, amivel meg lehet akadályozni a további nagy bajt. Telefon, 

időpont egyeztetés, mindenkit szeretettel vár, a panaszmentes, magukat, tünetmentesnek érző 

személyeket is. Úgy érzi ez a szerződés az ő oldaláról rendkívül korrekt, megnyugtató, a 

praxis kifogástalan, akadálymentes működését szolgálja. Nem gondolná, hogy ezt felül 

kellene vizsgálni. Ahol lehet, igyekeznek mindent megszorítani, ez most kiderült az első 

félévi költségvetésből, ahol 29%-ot „fogyasztottak” csak a rájuk szánt összegből. Talán nem 

kellene ezzel most foglalkozni. Elmondja, olyan vad hírek járnak, hogy ő az interneten árulja 

a praxisát. Leírta, ha a gondviselő egészségben a segítségére lesz, akkor még legkevesebb két 

évig szeretne praktizálni, melyet örömmel tesz.  

 

Vélemény, észrevétel nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: doktor úrnak jó egészséget. A szolgáltatások kapcsán öröm, 

hogy Révfülöpön kiegyensúlyozott és jó orvosi ellátás van, ennek a feltételeit az 

önkormányzat igyekszik megteremteni, ha bármire szükség van természetesen támogatást is 

ad. Tömegsporttal kapcsolatban elmondja, jó hogy ősztől-tavaszig tömegsport, teremsport, 

labdarúgásra van lehetőség a településen, melyen sokan részt vesznek. Idén  nagy nehezen 

meg tudták szervezni a révfülöpi „panoráma futás”, tömegsport versenyt is, amelynek is kicsit 

talán felhívó jellege van az egészséges életmódra. Igyekeznek támogatni az ilyen jellegű 

kezdeményezéseket. Révfülöp adottságai kiválóak sétára, kocogásra, vízi sportokra. Egyéni 

elhatározás kérdése.  
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3.2. Tájékoztató a fogorvosi szolgálat tevékenységéről. 

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi Dr. Borovszky Márta fogszakorvos asszonyt 

kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? 

Dr. Borovszky Márta fogszakorvos: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni. 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény: 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a beszámoló 

részletes és alapos, főorvos asszony részt vett a bizottsági ülésen, választ adott a felvetett 

kérdésekre. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékozatót. 

 

Kérdés: 

Török Péter alpolgármester: elmondja, a beszámolóban röviden olvashatnak az épület 

állagával kapcsolatos kérdésekről. Látható, hogy vannak kisebb problémák. Kérdése, ha 

hallhatnának egy szóbeli összefoglalót, hogy ennek az épületnek most milyen az állapota, a 

használati értékét is belevéve, mivel tudják, hogy ez egy közös épületrész a mellette lévő 

gyógyszertárral és valamilyen közösségben vannak a tulajdonnal. Úgy gondolja az 

önkormányzatnak fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy ez az épületrész milyen 

állapotban van. 

Dr. Borovszky Márta fogszakorvos: válasz: elmondja, polgármester úrral bejárták az egész 

épületet, végig nézték azokat a hibákat, melyeket ő hibaként tüntetett fel. Végül is a kazán 

állapota az, amely most gyors intézkedésre szorul a fűtési szezon miatt. Nyílászárók nem 

olyan vészesek, ezt figyelemfelkeltésnek szánta. Az épületben vannak bizonyos repedések, 

ezek valószínű orvosolhatók. Van egy un. „idült” beázás a bejárat felett a félköríves 

tetőrészen, ami időszakosan ázik. Ettől a rendelő működik. A kezdeti problémák a terasz 

szigetelésével megoldást nyertek.  

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a kazáncserét meg kell oldani, mert a felújítása 

közel annyiba kerül, mint egy új kazán. A kisebb beázásokat, rácsot az ablakra megbeszélték, 

illetve a településgazdálkodás felé továbbítják és a következő hetekben el fogják végezni a 

munkát.  

Vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: tájékoztatja a képviselőket azzal kapcsolatban, hogy a 

környező településeknek is hozzá kell járulni együttműködési szerződés alapján a fogorvosi 

ellátáshoz. Az utóbbi időben ezek az összegek nem érkeznek meg, nem veszik ki részüket a 

környező települések önkormányzatai. A jövő egyik megoldandó feladata lesz, ha használják 

a rendelőt, ahhoz a különböző teleülések önkormányzatainak a fenntartáshoz hozzá kell 

járulnia. A fogorvosi rendelő fenntartása, színvonala biztosított. Nagyon jó, hogy nem kell 

eljárni vidékre a szolgáltatást igénybe venni. A beteglétszám közel 2000 fő körüli egy évben, 

részletes bemutatást kaptak a működésről, tevékenységről.  
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3.3.) Tájékoztató az anya és csecsemővédelem helyzetéről. 

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi Zsifkovics Szilvia védőnőt kívánja-e kiegészíteni 

a beszámolót. 

Zsifkovics Szilvia védőnő: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni. 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény: 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: részletes a beszámoló, jól 

tükrözi azt a sokrétű munkát, melyet a védőnő végez.  Olyan tevékenységet is végez, amely 

talán nem is tartozik szorosan a munkájához. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja a tájékoztatót. 

 

Kérdés: 

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, köztudott, hogy a tapolcai szülészetet 

megszüntették, mekkora gondot okoz a kismamáknak a helyválasztás? 

Zsifkovics Szilvia védőnő: elmondja, Tapolcán a szülészeti osztály megszűnt, de a terhes 

gondozás továbbra is folyamatosan történik Tapolcán. Általában a vizsgálatokra továbbra is 

Tapolcára járnak. A szülésre kijelölt kórház Ajka, ahova viszont nem szívesen járnak az 

édesanyák, mivel nehezen megközelíthető, messze van és nem lehet orvost fogadni. 

Ragaszkodnának egy szülész orvos választáshoz, ehhez pedig Keszthelyen lehetőség van. Ha 

mentővel viszik az anyukát az automatikusan Ajkára viszi, mivel az a területileg illetékes 

kórház. Egyébként bárhova mehetnek az anyukák szülni, akár Veszprémbe, Keszthelyre, 

Ajkára.  

 

Vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az előző tárgyalás kapcsán döntés született a 

vizsgáló ágy, vércukor mérő beszerzésről, internet bevezetésről, amelyek megtörténtek. 

Kisebb-nagyobb állagjavító munkálatokat el fogja végezni az önkormányzat. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztésekkel, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

71/2010. (IX.6.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tájékoztató a 

háziorvosi, fogorvosi szolgálat tevékenységéről, az anya és csecsemővédelem 

helyzetéről” c. előterjesztést elfogadja. 

 

4.) Beszámoló a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, az Oktatási,  

Szociális és Kulturális Bizottság 2009-2010-ben végzett munkájáról. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Miklós Tamás polgármester: egy napirend, de két előterjesztés, mindegyik bizottság a saját 

előterjesztését megvitatta. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény: 

Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnök-

helyettese: a bizottság megtárgyalta a gazdasági bizottság 2 éves munkájáról szóló 

előterjesztést és 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság megtárgyalta 

az anyagot, a bizottság tagjai egyetértettek a leírtakkal. A bizottság 4 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

 

Kérdés nem hangzott el. 

Vélemény: 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, a szociális bizottság munkájáról szóló 

tájékoztatást köszöni, ebből azt a konzekvenciát vonta le, hogy jól végzik a munkájukat. A 

gazdasági bizottság tagja, 95%-ban a bizottsági üléseken részt vett, van összehasonlítási 

alapja. Régebb óta képviselő, több ciklusban is ennek a bizottságnak a tagja, ebből a 

szemüvegből ítéli meg. A bizottság elnök-helyettese készítette az anyagot. Az anyagot nem a 

kiküldött anyaggal, hanem a szerdai bizottsági ülés előtt kapták meg. Ez már a működést is 

egy kicsit minősíti. Ha végignézik az anyagot, ami kötelező jellegű, tehát költségvetési 

témákat megvizsgálták, ha csak erre volt hivatott, akkor valóban elvégezte a munkát, de a 

bizottságnak más jellegű feladatai is vannak, például önkormányzati vagyon figyelemmel 

kísérése. Ha ezt a részét nézik, akkor nem csináltak semmit, az ingatlan vagyon 

felülvizsgálata az elmúlt ciklusban elkezdődött, ennek folytatásának kellett volna lenni. 

Fogorvos asszony is megemlítette az épület dolgát, vagy itt vannak a hivatalban, ha megnézik 

szemmel látható, hogy kívülről enyészet kezdi az épületet. Nem töltötték be a szerepüket, 

beruházásoknál is több mindent kellett volna észrevételezni. Nem szólt az I. félévi 

beszámolónál, de a rózsakertnél nem teljesítette kivitelező határidőre a munkát, kötbért kellett 

volna megállapítani. Amikor szerződést kötött látni kellett volna, hogy hat hét alatt nem lehet 

egy ilyen munkát elvégezni, több idő kellett volna hozzá. Nekik az a dolguk, hogy a pénzüket 

védjék. Ha megnézik, hogy vannak olyan funkciók, hogy közbeszerzési tanács, itt hatalmi 

koncentráció volt, egy személy több feladatot is kapott. Nem jogellenesek, de formálisak 

voltak a dolgok. Úgy érzi a következő testületben, ha ilyen történik, ne formalitás legyen, 

hanem céltudatos, mert ennek a bizottságnak magába a turisztikába is részt kellene vennie, 

iránymutatást kellene adnia, magának a település környezettisztaságát, a 

hulladékgazdálkodástól elkezdve, utak, a község szépségének, formájának a megalkotásában 

többet kellene végezni, mint ez a bizottság végzett. A maga részéről nem elégedett ennek a 

bizottságnak a munkájával.  

Török Péter alpolgármester: a bizottság munkájával kapcsolatban szeretne néhány szót 

mondani. Úgy gondolja, a gazdasági bizottságnak két feladata van az egyik az, hogy 
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tudomásul vegye, hogy van egy főállásban dolgozó apparátus, aki bizonyos döntéseket 

előkészít és szeretné ezt valamilyen módon, az előre elhatározott testületi döntés nyomán  

folytatott koncepció kapcsán, véghez vinni és ebben kéri a bizottság közreműködő munkáját. 

Úgy gondolja ebben a ciklusban a bizottság elnöke, aki most nincs itt, nagyon komolyan állt 

hozzá ehhez a kérdéshez, úgy az előkészítésben, mint a kérdések és a határozati javaslatok 

kidolgozásában. A másik része az a bizottsági munka, amikor a bizottság maga fogalmaz meg 

olyan elképzeléseket, ami mögött nem elvi, hanem gyakorlati és munkaértékkel bíró döntés-

előkészítés folyik. Egy bizottsági beszámolóban ez az a két fontos súlyponti szabály, ami 

szerint össze kell rakni egy beszámolót. Ha ezt valaki nem fogadja el, vagy kritizálja, nem azt 

mondja, hogy a saját munkáját kritizálja, de úgy gondolja, mindenféleképpen mérlegelni kell, 

hogy egy ekkora településen, egy ilyen lakosságszám mellett és egy ekkora költségvetési 

összeg mellett, egy ilyen titulussal felvértezett bizottság összetételét és minden egyebet 

összevetve, milyen súllyal tudott lenni egy négy éves ciklus megvalósításában. Úgy gondolja 

az elnök asszony munkája mindenféleképpen pozitív volt és a tagok jelentős része azokban az 

előkészített döntésekben, amit a polgármester úr, vagy a hivatal szeretett volna véghez vinni, 

abban azért lehetett konzultálni és inkább az maradt el, amit képviselő úr is említett, hogy 

olyan egyéni és a bizottságtól, mint kívülről jövő ötletet nem sikerült véghez vinni, ami 

esetleg pozitívan alakult volna. Legyen ez akár a rózsakert vagy bármi. Maga is úgy látta, 

hogy polgármester úr is ezt a dolgot kézben tudta tartani, elnök asszony is, amíg itt volt, addig 

ezt a dolgot kontrolálta a bizottsági tagokon keresztül, próbált ebbe az irányba tartani. Nem 

gondolná, hogy olyan nagyon negatív módon kellene beállítani ennek a bizottságnak a 

munkáját, hiszen nagyon sok pozitívum volt benne. Az elnök asszony és az őket segítő 

bizottsági tagok bizony sokszor tudtak segíteni a polgármester úrnak abban a döntési 

helyzetében, ami nem kis feladatvállalás volt.  

Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

elnökhelyettese: elmondja, a bizottság működésében egyetlen fájó dolog volt a Turisztikai 

Bizottság megszűnése a második évben. Véleménye szerint ez segíthette volna a település 

előbbre lépését, ezzel akkor sem értett egyet. Úgy gondolja, mivel Révfülöp a turizmusból él, 

ez  nagyon fontos része lett volna továbbra is az önkormányzatnak, hogy ezt előbbre tudják 

vinni és ez által az itt felvetődött ötletekkel lehetett volna tovább vinni, az önkormányzat 

fejlesztésébe célokat kitűzni. A bizottságban a munkát kiegyensúlyozottnak tartja, akik 

rendszeres ott voltak a bizottsági üléseken a döntéseket kellő mérlegeléssel hozták meg. A 

civil szervezetek munkájára nagyobb szükség van, ill. önállóságukra. Megköszöni elnök 

asszonynak és a bizottsági tagoknak a munkáját. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a bizottságok az önkormányzat szakmai szervezetei, 

amely bevon külső tagokat is éppen azért, hogy minél megalapozottabb döntéseket tudjon 

alkotni, segítse az önkormányzat munkáját. Az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

ülésein nagyon jól látta el feladatát, az ülések jó hangulatban, építő jelleggel és eredményesen 

dolgozott, fogalmazta meg javaslatait. Sokat tett a nehéz helyzetben élőkért, a szociális, 

kulturális ügyekért, amelyekkel foglalkozott. A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai 

Bizottság is - véleménye szerint - eredményesen dolgozott. Meg kell nézni, azokat a 
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pályázatokat, eredményeket, amelyeket elértek. Az utolsó háromnegyed évben az elnök 

asszony betegsége már rányomta talán egy kicsit a bélyegét a működésre. Mint polgármester, 

mondja, hogy sajnos többször volt olyanra precedens, amire 12 évi képviselősége alatt nem 

került sor, hogy határozatképtelen volt a bizottság, akinek véleményt, vagy javaslatot kellett 

volna adnia. Úgy jött össze, hogy nem volt határozatképes. Simonné Lakosi Erzsébet elnök 

asszony mellett, Székely Szabolcs, Gángó István, Sifter Jenő és Dr. Kiss Zoltán volt  a tagja 

ennek a bizottságnak. Nem kritikaként fogalmazza meg, mert összességében eredményesen 

működött a bizottság, de többször 2:2 arányban szavaztak, sem igent, sem nemet nem 

mondtak. Nem volt mihez tartania magát a hivatalnak, a polgármesternek. Voltak ilyen 

szituációk. Összességében mindkét bizottságot eredményesnek ítélte meg, segítőnek ítélte 

meg, köszöni minden képviselőnek, még inkább a külső bizottsági tagoknak, hogy részt vettek 

a közös munkában. Elnök asszonynak mielőbbi gyógyulást kíván. 

Aki egyetért a két bizottság beszámolójával, illetve a bizottságok véleményével kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

72/2010. (IX.6.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a „Gazdasági, 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, az Oktatási, Szociális és Kulturális 

Bizottság 2009-2010-ben végzett munkájáról” szóló beszámolókat elfogadja. 

 

5.) Tájékoztató az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködési  

megállapodásban foglaltak teljesítéséről, felülvizsgálatáról.  

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az SZMSZ előírása, hogy felül kell vizsgálni a civil 

szervezetekkel kötött kétoldalú együttműködési megállapodásokat. Amennyiben meghívót 

kapott az önkormányzat képviselte azokon az önkormányzatot a közgyűléseken. Szóban nem 

kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 

Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény: 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: elmondja, polgármester úr 

részt vett a bizottsági ülésen a felmerült kérdésekre a válaszokat megadta. Részletesen 

beszámolt a civil szervezetekkel lévő kapcsolatról. Révfülöpön 12 civil szervezet működik, 

egyes szervezetekkel a kapcsolatos gyengébb a másikkal talán erősebb. A bizottság 4 igen 

szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót. 

Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnök-

helyettese: elmondja, az előterjesztést Gángó István képviselő úr indítványára tűzték 
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napirendre. Két részre bontották az előterjesztést, a beszámoló részre, ill. a felülvizsgálati 

részre. A bizottság a beszámoló részt 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja, a 

megállapodások felülvizsgálatát javasolja, hogy a következő képviselő-testület tegye majd 

meg, mivel az SZMSZ módosítására a választások után lehetőség lesz. A bizottság 3 igen 

szavazattal javasolja a felülvizsgálat elhalasztását a választások utáni időpontra. 

 

Kérdés nem hangzott el. 

Vélemény: 

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, a 3. pontban leírta polgármester úr, 

hogy az utóbbi években visszaesett a civil szervezetek aktivitása. Mint az egyik civil 

szervezet elnöke talán valamelyest tud erre választ adni, hogy miért. Az egyik az, hogy talán 

több rendezvényt tarthattak volna és tudtak volna is tartani, ha ehhez megfelelő terem, 

helyiség adódott volna. Az elmúlt 4 évben két ízben kérte, hogy itt ebben a helyiségben 

jöhessenek össze, mindkét esetben elutasításra talált. Ezért harmadik alkalommal, amikor 

Révfülöpön sehol, semmilyen helyiség nem volt a balatonrendesi művelődési házba mentek 

el, ahol ingyen és bérmentve odaadták a termet és szeretettel fogadták a zarándok  útra 

készülő társaságukat. Az aktivitás csökkenése: tessék megnézni a tagság korát, a Keresztény 

Értelmiségiek Szövetségében 50 év alatti tag nincs. Jól lehet itt olyan komoly kulturális, 

tudományos rendezvényeket rendeztek, amire mindenkinek az érdeklődése számot tarthatott 

volna. Például Balogh Zoltán főorvos úr csodálatosan megvilágította előadásában azt, hogy a 

Hévízi-tó majdnem eltűnt a térképről, bizonyos idegen érdekek következtében. Rendkívül jó 

előadás volt, de Balczó Andráson sem volt senki fiatal. Nem tudják a fiatalokat, akármilyen 

vonzó programot hirdetnek, becsalni. Új tagok nem jönnek, komoly helyproblémák vannak. 

Az Evangélikus Oktatási Központ otthont adott. Nem tudja a többi civil szervezet hogyan áll a 

fiatalokkal, milyen korosztály van a tagjaik között és hogyan próbálják a fiatalokat 

megmozdítani, közéjük hívni? Ezt látja a civil szervezetek aktivitásának a hátterében. 

Valamilyen komolyabb partneri kapcsolatra lenne szükségük az önkormányzattal. 

Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, hasonló gondokkal 

küzdenek, mint a KÉSZ, nem tudják megmozgatni a fiatalokat. Egyedüli örömteli tény, hogy 

a Vízi Napon a legkisebbektől az idősekig részt vesznek ezen a napon, de azt, hogy a fiatal 

korosztály a közgyűlésre eljöjjön és ott aktív szerepet vállaljon nem tudják elérni. Voltak 

kísérletek ugyan, de egy idő után elmaradtak. Ők is idősekből állnak, hasonló problémákkal. 

Székely Szabolcs képviselő, Vállalkozók Egyesülete nevében elmondja, az egyesület aktív, 

pályázatokat nyertek az elmúlt időben,  jelenleg is benn van egy 24 milliós pályázat, amit úgy 

néz ki talán sikerül megnyerni. A fiatalokkal kapcsolatban elmondja, 20 évig tanította a 

fiatalokat, minden osztályból egy gyermek, ha itt marad. Nincs miből megélni, nem olyan 

irányba fejlődött a település, hogy a fiatalokat el tudja tartani. Ez egy óriási probléma. Gángó 

képviselő úrnak volt egy beadványa a fiatalok helyzetével kapcsolatban ez tükrözi azt, hogy 

nincsenek fiatalok, akik elmenjenek erre, mert elköltöznek. Ez óriási hiba volt, hogy ez az 

irány nem teremtődött meg úgy, mint más településen, hogy fiatalokat letelepítsenek, 
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segítsenek. Ez hiba volt a település politikájában, hogy ez a rész nem alakult ki, lehet hogy 

már nem is tudnak tenni ellene, de meg kell próbálni. Nincsenek fiatalok.  

Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, a Balaton-parti 

Fürdőegyesület Szövetségének egyik alelnöke, így rálátása van a Balaton-parti településen 

működő fürdőegyesületek és a helyi önkormányzatok, képviselő-testületek kapcsolatáról. A 

civil szervezetek egy része a konfrontáció taktikáját választja a helyi képviselő-testületekkel, 

abból kiindulva, hogy tulajdonképpen két sarkalatos törvény sem ad semmiféle jogosultságot 

a civil szervezeteknek azokon a településeken, ahol az üdülőingatlanuk van. Úgy gondolják, 

hogy nekik együtt kell működni Révfülöp önkormányzatával, abból kiindulva, hogy jól 

felfogott érdekük, hogy a település prosperáljon, a vagyon gyarapodjon, fejlődjön az 

infrastruktúra, ne legyenek a településnek likviditási gondjai, ez nekik is biztonságot ad. A 

terheik nem növekednek. Azt tapasztalják, hogy a szolgáltatók, tehát a víz- csatornamű, a 

szemétszállítással foglalkozó Probió tulajdonképpen kiszolgáltatottként kezeli őket is mint 

üdülőtulajdonosokat, természetesen a helyi lakosokat is, tehát nem szolgáltatottnak, hanem 

kiszolgáltatottnak.  Bizonyára ismerik a közelmúltban kipattant a DRV-vel kapcsolatos 

botrányokat. A szolgáltatók úgy gondolják, hogy állam az államban, a tarifákat úgy emelik, 

hogy meghaladja már a teljesítőképességüket. A település gazdasági bizottságától több 

ellenállást kérnek a szolgáltatókkal szemben. Például, amikor a Probió lenyomta a torkukon a 

42%-os szemétdíj szállítást, akkor úgy vélte tulajdonképpen nem ütközött ellenállásban az 

önkormányzat részéről. Áttanulmányozta a költségvetési előirányzatot, amit a 42%-os 

díjemeléshez előterjesztett a Probió, ott csak egy tételt emel ki, az engedélyeztetésekre 12 

millió forintot kalkulált. Kérdése, milyen engedélyekre? Ezeket a tételeket firtatni kell. A 

további részletekről nem beszél. Ezeket a próbálkozásokat kezelni kellene. Mint 

üdülőtulajdonosok itt semmiféle jogosultsággal nem rendelkeznek, teljes mértékben az 

önkormányzatban bíznak, hogy az ő érdeküket is képviseli. Együttműködnek az 

önkormányzattal, az apparátussal, másik oldalról tisztelettel kéri, hogy talán egy kicsit 

alaposabban meg kell nézni ezeket a szolgáltatói díjemeléseket. Ezt, ami ebben az országban 

folyik egyszerűen meg kell állítani. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az önkormányzat és a helyi civil szervezetek 

együttműködéséről szól az előterjesztés. Úgy gondolja a képviselő-testület - és a határozati 

javaslatban is ez szerepel, - hogy eredményesnek ítéli meg az önkormányzat és civil 

szervezetek, egyesületek közötti megállapodásban foglaltakat. A felvetődött negatív, pozitív 

dolgok, például az, hogy az utóbbi években visszaesett a civil szervezetek aktivitása, ez az ő 

véleményét tükrözi, aki az önkormányzat nevében meghívást kapott civil szervezetek 

közgyűléseire, közösségi összejöveteleire. Azt tapasztalja négy év viszonylatában, hogy egyre 

kevesebbszer hívják meg, egyre kevesebben vannak a közgyűléseken, és egyre 

fajsúlytalanabb néha. Erre vonatkozott igazából, nem kritika akar lenni. Köztudott a 

polgárőrség lényegében megszűnt, a Vállalkozók Egyesülete, vagy a Vízi Sportegyesület azon 

program-rendezvényei, ami a település egészének szóltak igazából nincsenek, erre 

vonatkozik. Megemlítette a pozitív tendenciákat is, többek között az Őszirózsa Nyugdíjas 

Klub rendkívül aktív, eredményes működését, a Gázló Környezet-, és Természetvédő 
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Egyesület akcióit, túráit, Honismereti Egyesület kiadványait, előadás szervezéseit, a 

Fürdőegyesület helyi kezdeményezéseket támogató segítségnyújtását, a RIVE helyi fiatalok 

vitorlázással való megismertetésére irányuló tevékenységét, a Sportegyesület labdarugó 

szakosztályának eredményes szereplését, Magyar-Finn Baráti Társaság csereüdültetésben 

végzett tevékenységét, vagy éppen az újonnan alakult Napszem Egyesület Kovács Pepi Péter 

vezetésével a zenei rendezvényeket. Megdöbbenéssel hallgatta doktor urat. Aki hozzá fordult 

levélben, vagy szóban, annak mindig megoldották a teremkérdést, mindig termet biztosítottak. 

Ha kellett a honismereti egyesület helyiségét, ha kellett a galériát, vagy az iskolát, ebben a 

teremben is volt a vízi sportegyesületnek közgyűlése. Aki szólt, mindig kapott helyiséget. 

Nem emlékszik, hogy hozzáfordultak volna, az pedig biztos, hogy nem mondta, hogy nem.  

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: amikor a zarándokúttal kapcsolatos első 

összejövetelük volt, azonnal azt mondta polgármester úr, hogy menjenek az iskolába. 

Miklós Tamás polgármester: biztosan foglalt volt a terem, de akkor is megoldották az 

iskolába. Két éve arról beszéltek, hogy civil központot, helyiséget fognak kialakítani. 

Örömmel jelenti be, hogy az Integrált Közösségi Tér felújításához pályázaton nyertek 52 

millió forintot, a volt Édász épületben a helyi egyesületek működését biztosító, 

rendezvényeinek, tanácskozásainak helyszínéül szolgáló civilközpont kialakítására rövidesen 

sor kerül. Itt lesz olyan helyszín, ahol a civil szervezetek, kisebb nagyobb előadásait meg 

tudják tartani. Mindenkinek megoldják a helyiségproblémáit, hozzátéve, hogy az 

önkormányzatnak sokszor fizetni kellett a helyiségért. Úgy gondolja ez az együttműködés 

kimondottan pozitív és egymást segítő mindenképpen. A határozati javaslatban éppen a helyi 

civil élet megerősítése jegyében a helyi civil szervezetekkel való együttműködés partneri 

elmélyítése és továbbfejlesztése céljából javasolták azt, hogy a képviselő-testület egyenként 

vizsgálja felül, újítsa meg, egészítse ki, ha kell a civil szervezetekkel kötött együttműködési 

megállapodásokat. Amit a bizottság javasolt, arról szól az eredeti határozati javaslat, hogy 

jövő év június 30-ig kerül sor rá.  Ez ajánlás a következő képviselő-testületnek! Az SZMSZ 

felülvizsgálatával fog erre sor kerülni, természetesen nem arra, hogy ez a testület fogja most 

elvégezni. A következő háromnegyedév során próbálják felülvizsgálni.  

Határozati javaslat, eredményesnek ítélik meg az önkormányzat és a civil szervezetekkel 

kötött együttműködést, a megállapodások teljesülését. A következő képviselő-testületnek 

javasolják, hogy az SZMSZ-ben próbálja felülvizsgálni ill. próbáljon lendületet adni az 

önkormányzati és civil szervezetek kapcsolatában, törekedjen annak megújítására. 

Aki fentiekkel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

73/2010. (IX.6.) határozat 

a.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a eredményesnek 

ítéli meg az önkormányzat és a civil szervezetekkel és egyesületekkel kötött 

megállapodásokban foglaltak teljesülését. 
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b.) A helyi civil élet megerősítése jegyében a helyi civil szervezetekkel való 

együttműködések partneri elmélyítése és továbbfejlesztése céljából a képviselő-

testület egyenként felülvizsgálja, megújítja és kiegészíti a civil szervezetekkel 

kötött együttműködési megállapodásokat. 

Az együttműködés tartalma, formája az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatában - annak soron következő felülvizsgálata során – kerül rögzítésre. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2011. június 30. 

 

6.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Program 

módosításának jóváhagyása. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi Vókóné Bognár Ibolya óvodavezetőt kívánja-e 

szóban kiegészíteni az előterjesztést? 

Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni. 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény: 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, itt egy 

törvényben előírt felülvizsgálatról van szó, a vezető óvónő részt vett a bizottsági ülésen, 

válaszolt a felmerült kérdésekre. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az 

Óvoda Helyi Nevelési Program módosításának elfogadását. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, öröm, hogy a várakozásokkal ellentétben több az 

óvodás, az óvodások létszáma 30 fő körül van. Létszámbeli kisegítést is ad az önkormányzat. 

Az óvodai nevelési programot többször megvitatta már a testület, mindig elismeréssel szóltak 

az óvodai munkáról. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért az óvoda helyi nevelési programjának módosításával – 

kézfeltartással szavazzon. 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

74/2010. (IX.6.) határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Révfülöp és 

Térsége Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Programjának módosítását 

jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot az óvodavezető részére 

küldje meg. 

Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző 

Határidő: 2010. szeptember 10. 
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7.)Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás alapító okirat és társulási megállapodás módosítása. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét. 

Bizottsági vélemény: 

Székely Szabolcs Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnök-

helyettese: a bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a megállapodás módosítását. 

 

Kérdés: 

Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke: kérdése van-e ennek a szervezetnek 

igazgatótanácsa? Hány települési polgármester, régiós polgármester, vagy a vonzáskörébe 

tartozó településnek a polgármestere van benne az igazgató tanácsba? 

Miklós Tamás polgármester: válasz: csak részben tud választ adni. Azt tudja, hogy Dr. Bóka 

István Balatonfüred polgármestere a felügyelő bizottság elnöke, vagy elnökhelyettese, ő adott 

tájékoztatást többek között a királyszentistváni hulladéklerakó, illetve ennek a projektnek az 

állásával kapcsolatban. Meg tudja küldeni írásban, amennyiben igényli elnök úr.  Az biztos, 

hogy a  nagyobb városok polgármesterei benne vannak. Kis települések polgármesterei közül 

is vesznek részt a felügyelő bizottságban. Az igazgató tanács elnöke Czaun János Veszprém 

város alpolgármestere.  

 

Vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: a beadvány arról szól, hogy ez a közös társulási tanács 

kiegészítő pályázatot szeretne beadni, egyrészt a saját erőből megvásárolandó autók 

kiváltására és így várhatóan pályázati pénzből tudják megvásárolni a hulladékot szállító 

eszközöket, illetve, hogy a lakosságról bizonyos terheket levegyen és ne kelljen olyan 

nagyságrendbe emelni a jövőben a szemétszállítási díjakat, mint ahogyan tervezték. Ezen 

pályázatok feltételeihez kell módosítani ezt az okiratot. Javasolja, hogy az önkormányzat 

járuljon hozzá a módosításhoz. 

Aki egyetért a Társulási Alapító Okirat és a Társulási megállapodás módosításával a bizottság 

véleménye szerint - kézfeltartással szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

75/2010. (IX.6.) határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni 

Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 

Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 28/2010.  

(VII. 15.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot 

tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokat 

tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot és Társulási Megállapodást 

aláírja. 

Felelős:  Miklós Tamás polgármester 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 

8.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz csatlakozási nyilatkozat. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Miklós Tamás polgármester: felkéri jegyző asszonyt ismertesse az előterjesztést. 

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, több éve folyik már a Bursa Hungarica 

Ösztöndíj pályázat. Az első fordulóban a csatlakozásról kell nyilatkozni az önkormányzatnak, 

ezt követően a testületnek ki kell majd írnia pályázatát. A beérkezett pályázatokat a 

novemberi ülésén kell elbírálnia. Az önkormányzat 5.000 Ft-ot biztosít a felsőoktatásban 

részvevő hallgatóknak, ugyanennyivel járul hozzá a Felsőoktatási Pályázatok Irodája is, 

illetve a Megyei Önkormányzat a szabályzatuknak megfelelő összeggel is támogatja a 

diákokat. Az önkormányzatnak is van egy helyi pályázati lehetősége, mellyel szintén élhetnek 

a fiatalok.  

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a pályázat kiírásával a 

határozati javaslat alapján -  kézfeltartással szavazzon. 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

76/2010. (IX.6.) határozat 

a./ Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete kifejezi szándékát, 

hogy csatlakozni kíván  a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 

fordulójához. 

Az Ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 

elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és 

folyósítása során maradéktalanul az „Általános Szerződési Feltételek”-ben 

foglaltaknak megfelelően jár el.  

b./ Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulóját kiírja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a./pontban írt nyilatkozat 

aláírására és felkéri  a jegyzőt a pályázat kiírásával kapcsolatos feladatok  

megtételére. 
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Felelős:  a./pontra:  Miklós Tamás  polgármester 

                          b./pontra:  Hamarné Szöllősy Emília jegyző 

Határidő:  2010. szeptember 30.  

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, mivel a ciklus utolsó képviselő-testületi ülésén 

vannak, szeretné megköszönni a négy éves munkát a képviselő-testület tagjainak. Egy 

egyszerű szimbolikus emlékkel szeretné elismerni a közös munkavégzést. Egyedi emléklapot 

készíttettek fára gravírozva, amely tartalmazza a képviselő-testület tagjainak a nevét, azt az 

időszakot, amelyet munkájával megtisztelt. Értékelést nem kíván adni, a helyi újságban benne 

lesz a rövid ciklusértékelés. Elmondható, hogy nehéz, de eredményes négy esztendő van 

mögöttük. Az elmúlt négy évben majdnem mindenki egyénileg úgy érezheti, hogy saját sorsa 

egy kicsit rosszabbra fordult, megnehezedett. Önkormányzati téren, nem kell említeni a 

képviselőknek, 2006 októberében a Gyurcsány féle konvergencia program, majd a hazai és 

világválság megszorításaival kellett törődni, helyi választ adni a problémákra, megoldásokat 

találni.  Sikerült! Elmondhatják, nem kerültek csőd közeli helyzetbe, mint több száz 

önkormányzat Magyarországon, nem adósodtak el, mint nagyon sok önkormányzat, 

elmondhatják azt is, hogy fejlesztéseik előkészítve, pályázati pénzeket megnyertek, az önrész 

a bankban van ezekhez a fejlesztésekhez, mert kigazdálkodták az elmúlt négy év során 

megszorításokkal és megtakarításokból. Úgy gondolja nem volt könnyű. Ennek szem előtt 

tartásával szeretné megköszönni a település lakóinak, akik támogatták az önkormányzatot, 

szeretné megköszönni a civil szervezeteknek, akik a négy év folyamán, aktívan segítették a 

közösségi létnek a kiteljesedését, szeretné megköszönni a külső bizottsági tagoknak, akik 

eljártak az ülésekre véleményükkel, javaslatukkal hozzájárultak a döntések előkészítéséhez és 

nem utolsó sorban szeretné megköszönni a képviselő-testület minden egyes tagjának név 

szerint is az emléklappal, illetve szeretné megköszönni jegyző asszonynak és a hivatal összes 

munkatársának, akik munkájuk során segítségére voltak a képviselő-testületnek.  

Átnyújtja a képviselő-testület tagjainak az emléklapokat név szerint: Eitner József képviselő 

úrnak, Gángó István képviselő úrnak, Dr. Németh Csaba képviselő úrnak, Török Péter 

képviselő úrnak, Ujváriné Handó Melinda képviselő asszonynak, Simonné Lakosi Erzsébet 

képviselő asszonynak, mielőbbi gyógyulást kíván, az emléklapot eljuttatják részére, Székely 

Szabolcs képviselő úrnak, Hamarné Szöllősy Emília jegyző asszonynak. 

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke átnyújtja az emléklapot 

Miklós Tamás polgármester úr részére. 

 

Miklós Tamás polgármester: mivel utolsó ülés és sokan támogatták az önkormányzat 

munkáját, a település fejlődését szeretné a képviselő-testület tagjai nevében kifejezni a 

köszönetét azoknak, akik 2006-2010 között a település fejlődéséhez, eredményes 

munkájukkal kiemelkedően és példamutató módon segítettek.  

Fára gravírozott emléklapot nyújt át:  
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Balogh Ildikónak Napfény kemping helyi vezetőjének, aki nincs az ülésen, de eljuttatják 

részére, Kovács Péternek Pepinek új színt hozott a helyi kulturális életbe, Pupos Norbertnek a 

sportterületén kifejtett tevékenységéért, Vókó Lászlónak a Gázló Környezet- és 

Természetvédő Egyesület elnökének, Zsifkovics Szilvia védőnőnek, Zsitnyányi Istvánnak a 

Révfülöpi Fürdőegyesület Elnökének, Domonkos Aladárnénak az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 

Elnökének. 

 

Miklós Tamás polgármester: több napirendi pont nem volt, megköszöni a részvételt a 

képviselő-testület ülését 18.00 órakor berekeszti. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja 

munkáját. 

 

kmft. 

 

 

Miklós Tamás        Hamarné Szöllősy Emília 

polgármester        jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

Ujváriné Handó Melinda                                            Török Péter  

képviselő-testületi tagok 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


