Szám: 1/3/3/2011
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 3-án
(csütörtökön) 16.00 órai kezdettel rendkívüli tartott ülésről.
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kondor Géza, Eitner József képviselő-testületi tagok.
Távolmaradását bejelentette: Gángó István, Török Péter, Kálomista Gábor
képviselő-testületi tagok.
A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző helyett Tóthné Titz Éva
főtanácsos.
Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, Tóthné Titz Éva
főtanácsost, megbízott jegyző asszonyt. Elmondja, Hamarné Szöllősy Emília jegyző asszony
szabadsága, illetve felmentésének ideje alatt ő látja el a polgármesteri hivatal vezetését.
Nagyon nagy feladat és kihívás ez. Azt tapasztalja, hogy az elmúlt időszakban növekednek az
állampolgárok részéről jövő megkeresések, különféle ügyintézési feladatok. Sok feladat van.
Kéri segítsék a munkáját.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő képviselő és a
polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Kondor Géza és Eitner József
képviselő urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kondor Géza, Eitner József képviselő-testületi tagok.
Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó javaslatot.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint:
Napirend
1.) 2011. évi „Vasút-tisztasági- idegenforgalmi” közfoglalkoztatási program pályázaton való
részvétel és önerő biztosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
2.) Vegyes ügyek, tájékoztató.
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1.) 2011. évi „Vasút-tisztasági- idegenforgalmi” közfoglalkoztatási program pályázaton
való részvétel és önerő biztosítása.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az előző években is részt vett az önkormányzat a
vasút által szervezett balatoni közmunkaprogramban. Idei évben is lehetőség nyílik arra, hogy
a Balaton-parti önkormányzatok pályázzanak a közmunkaprogram keretében. A
közfoglalkoztatási programban részvevő önkormányzatoknak konzorciumi szerződést kell
kötnie. Balatonfüred a gesztor önkormányzat. A közfoglalkoztatási program kezdetének
várható időpontja 2011. március 21, a befejezés végső határideje 2011. december 31. A
programban 6 fő foglalkoztatását tudják biztosítani, kilenc hónapos időtartamban. A program
keretében a támogatás minimum 80%-át a munkanélküliek foglalkoztatásának bérköltségére
és annak járulékos költségeire kell fordítani. Az önkormányzatra eső önrész összege 816.998.Ft, ezen felül be kell fizetni az első havi összeget 756.480. Ft-ot a holnapi napig. Ez az egy
havi összeg a későbbiekben visszautalásra kerül. A költségvetésben egy millió forint
rendelkezésre áll erre viszont az 573.478 Ft-ot a tartalékkeret terhére tudják kifizetni.
Kérdés:
Varga Béláné alpolgármester: meg vannak már az emberek, akik ebben a programban részt
vesznek?
Miklós Tamás polgármester: válasz: a munkaügyi központ közvetíti ki ezeket az embereket.
Regisztráltaknak kell lenni.
Tóthné Titz Éva főtanácsos, megbízott jegyző: elmondja, szeretnének olyan embereket
bevonni ebbe a programba, akik más munkába nem foglalkoztathatóak. Nem kell bérpótló
támogatásban részesülőnek lenne, ebben a pályázatban, nem feltétel. Nagy előny, mert azok is
részt vehetnek, akik regisztrált munkanélküliek, már nem segélyesek és nem jogosultak a
bérpótló támogatásra. Szeretnének olyan embereket bevonni, akik már az előző évben
bizonyítottak, tehát úgy álltak a munkához.
Miklós Tamás polgármester: a határozati javaslat arról szól, hogy 6 fővel részt kíván venni
az önkormányzat a programban, Balatonfüredet a pályázat beadására felhatalmazzák, az
önrészt vállalják, az egy havi támogatást átutalják és felhatalmazzák a polgármestert a
konzorciumi szerződés aláírására, illetve az összegek átutalására. Aki fentiekkel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
17/2011. (III.3.) határozat
a.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági
Minisztérium 2011/6. számú „Vasút-tisztasági – idegenforgalmi” Közfoglalkoztatási
Program pályázatán hat fővel részt kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred Város
Önkormányzatát, mint gesztort a pályázat benyújtására.
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b.) A Képviselő-testület a konzorcionális szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására, valamint a szükséges önrészt, 816.998,- Ft-ot biztosítja.
c.) A Képviselő-testület az 1 havi támogatást, mely 756.480,- Ft előfinanszírozza a
PROBIO ZRt. részére. Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a
PROBIO ZRt. ezt visszautalja az önkormányzatnak.
d.) A b.-c.) pontokban írt összegből 1.000.000- Ft a 2011. évi költségvetésben
rendelkezésre áll, a további 573.478,- Ft-ot a tartalék keret terhére a képviselő-testület
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi szerződés aláírására és
a b.-c.) pontokban meghatározott összegek átutalására.
Határidő: 2011. március 7.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
2.) Vegyes ügyek, tájékoztató
Miklós Tamás polgármester: tájékoztatást ad az M27 Absolvo Consultinggal történt
tárgyalás eredményéről. Az önkormányzat értesítette az M27Absolvo Consultingot a kialakult
helyzetről a strandpályázattal kapcsolatban. Az M27 Absolvo Consulting megküldte a
sikerdíjjal kapcsolatos 3%-os számlát. Jogi szakvéleményt kért ezzel kapcsolatosan. Az M27
Absolvo Consulting meghatalmazott egy fővárosi ügyvédi irodát a behajtással kapcsolatban.
Az egyeztetésre sor került, melyen a polgármester, Kondor Géza bizottsági elnök, illetve a
felkért ügyvéd asszony vett részt a múlt hét folyamán. Sikerült abban megállapodni, hogy a
kifizetendő sikerdíj 3 %-át 1,75 %-ra tudták mérsékelni, amelyről helyesbítő számlát állítanak
ki és küldenek meg az önkormányzatnak. Ennek a csökkentésnek a feltétele az volt, hogy egy
héten belül áttekintik az új pályázati lehetőségeke, hogy hogyan tud ebben részt venni az M27
Absolvo Consulting. A jelenlegi 3% sikerdíjból fennmaradó 1,25% sikerdíj fele egy jövőbeli
pályázati megbízás keretében elszámolásra kerül, illetve másik fele pedig elengedésre kerül.
Ezt a tájékoztatót a következő nyilvános ülésen is el fogja mondani. Kedvezőbb pozíciót értek
el. Ügyvédi szakvélemény szerint a munka teljesítése megtörtént ez alapján nyerte el az
önkormányzat feltételesen a 33 millió forintot. A pályázatírót megillette volna a teljes összeg,
amennyiben jogi útra terelik az ügyet. A holnapi nap folyamán utalnak. Megküldték azokat a
pályázati lehetőségeket, amelyeket ők úgy látnak, hogy érdemes lenne foglalkozni vele. A
képviselő-testülettel ezzel kapcsolatban egyeztetni fog.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
amit most polgármester úr mondott a testület tudomásul vette, véleménye szerint nem kellene
a következő ülésen szóba hozni. Ezt a témát egyszer és mindenkorra zárják le.
Miklós Tamás polgármester: ismerteti a pályázati lehetőségeket. (kerékpár forgalmi hálózat
fejlesztése, épület energia fejlesztése, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés,
intézmény-fejlesztés, felújítás, vízrendszerek fejlesztése, új tartalomfejlesztés a
közoktatásban, közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű együttműködések kialakítása,
kulturális szakemberek továbbképzése szolgáltatás-fejlesztés érdekében, életmód programok
stb.) Ezek azok a pontok, amit ők kimondottan összegeztek Révfülöp számára.
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Közlekedésbiztonsági pályázat beadásával kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket. Próbálnak
dogozni, nem mindig van arra idő, hogy tanácskozzanak. Február 15-ig be lehetett adni olyan
közlekedésbiztonsági pályázatot, amely az országos közutak átkelési szakaszain
forgalomcsillapítás, gyalogosok védelmének növelésére, járművek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozások. Előkészítettek egy anyagot bevonva egy ajkai céget
is, benyújtották a Révfülöp 71.sz. főúton sebességcsökkentésre alkalmas sebességmérő
berendezések forgalomtechnikai eszközök telepítésére a pályázatot. Kacsajtos útnál rendkívül
veszélyes az átkelés. A berendezés a falu elején és végén kerülne elhelyezésre. Ha nyertes
lesz a pályázat, akkor hozzák csak képviselő-testületi ülésre, az önrész 10%, 90 %-ra lehetett
pályázni. Bruttó 3.065 e Ft volt a megvalósítási költség. Saját forrás összege 307.000 Ft, csak
akkor kell róla képviselő-testületi határozat, ha nyertes lesz a pályázat. Ezután kerül
képviselő-testület elé.
Az idén is elkészíttették a szálláshely katalógust. Prospektust adtak ki, az Utazás Kiállítás a
mai nappal nyílt meg. Felhívást adtak közre a szobakiadóknak az ingyenes részvételre a
szálláskatalógusban. Kovács Péter bevonásával olyan prospektust készítettek, ami három
részből áll, később is kiadható nem kötődik időponthoz, belül térkép van. A szálláshely
részben azok szerepelnek, akik jelentkeztek. Sajnos évről-évre egyre kevesebben
jelentkeznek. Van egy ajándék ingyenes strandbelépő is, amely a Szigeti vagy a Császtai
strandon 2011-ben egyszeri díjmentes belépésre jogosít. Mindezt a 800 év jegyében. Ez egy
marketing tevékenység, Révfülöp és környékén és a Dunántúlon nem fogják terjeszteni.
Nyereményakció is kötődik hozzá, aki eljön sorsoláson vesz részt, ha leadja. Ez egy
sorszámozott, szigorú elszámolású nyomtatvány. Tourinform irodákhoz juttatják el, hogy a
betérő vendégeknek adják oda ingyen.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: kérdése,
hány példányban készült?
Miklós Tamás polgármester: 4000 példányban. 1000 példány az Utazás Kiállításra került
fel. Fel kell hívni magukra a figyelmet.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: ha ezt
mindenki felhasználná, akkor nagy kárt okoznának a strandi bevételek tekintetében. Miért
akkor beszélnek róla, amikor már kész van valami?
Miklós Tamás polgármester: utólagosan számolnak el vele. Végig kell gondolni, hogyan
tudnak tenni a turisztikai forgalom növeléséért, úgy gondolja ez egy nagyon jó ötlet.
Varga Béláné alpolgármester: kérdése az Attacca hozzájárult, azért van rajta a neve? Ez
egy magáncég. Miért csak ő?
Miklós Tamás polgármester: ez ingyenes kiadvány. Tavalyi évben is és az idén is meg lett
kérdezve mindenki. Kit lehetett volna még feltenni? Jelenleg programokat szolgáltat az
Attacca. Nem csak az önkormányzati programokat kívánták reklámozni, hanem Révfülöpöt.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: úgy gondolja ehhez
azért a turisztikai bizottságnak lett volna köze. Minimális tájékoztatási kötelezettség ebbe
beleférne. Utólag kaptak tájékoztatást.
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, minden javaslatra nyitottak. Révfülöp Kártyával
kapcsolatban közösen le fognak ülni, milyen szolgáltatás és milyen kedvezmények legyenek
benne.
Varga Béláné alpolgármester: miért csak pont csak az Attacca van benne? Rendben van,
hogy programot ad, de neki ez furcsa, úgy gondolja, biztosan vannak még mások is. A Tóth
Vendéglőbe is voltak zenés programok, hirdették is magukat, vagy a Vakációba is.
Miklós Tamás polgármester: a Tourinform iroda vezetőjének adta ki feladatba a
szolgáltatók megkeresését a szálláshely katalógus előkészítését. Levélben mentek ki a
megkeresések.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
telefonon elvárt volna egy tájékoztatást.
Miklós Tamás polgármester: elmennek a vendégek, beígérték a nagyarányú strandfejlesztést
nem valósul meg, megcsinálnak most néhány dolgot, de az még önmagában nem hoz
vendéget.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
strandfejlesztés az idén be sem indult volna. Felmérték a területet kiderült, hogy
300.00-400.000 Ft megtakarítás van.
Varga Béláné alpolgármester: úgy gondolja ez a pályázat, amely 87 millió forint 2007-es
árakon, bele kellett volna tenni a pénzt, precízen kellett volna elszámolni. Ez egy óriási teher
lett volna, figyelembe véve a mostani vendégforgalmat. Legyen tisztaság, legyenek, virágok,
legyenek öntözve a virágok, szebbé, kulturáltabbá teszi a környezetet. Kell egy olyan ember,
aki ezeknek a dolgozóknak a nyelvén ért, aki önmagától meglátja a teendőket a település
területén és akkor már nagyon sokat léptek előre. Nagyon sok múlik azon az egy személy, aki
a dolgozókat irányítja. Ezen kellene gondolkodni. Úgy gondolja, örüljenek, hogy ebből így ki
tudtak lépni. Azon települések, akik ilyen és több pályázatba beléptek, mind óriási gondban
vannak, teljesen eladósodtak.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, működési gondja nincs az önkormányzatnak.
Elfogadta a többség véleményét, pedig ő nem tartotta jónak, azt megléphették volna. Ahhoz,
hogy vendégnövekedést érjenek el, látványos helyi szolgáltatás fejlesztésre lett volna szükség.
Hatástanulmány elkészült, minden elő volt készítve.
Varga Béláné alpolgármester: Császtai strandon csökkent a strandi látogatottság.
Miklós Tamás polgármester: az esős napok megnövekedett amikor is zárva tartottak a
strandok. Lényeg, hogy megőrizzék, növeljék a strandi látogatók számát, szolgáltatásokat
tudjanak biztosítani.
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, tavaly nagyon látszott, hogy nem volt jó kezekben
a közterületek rendbetétele.
Miklós Tamás polgármester: ő sem volt megelégedve a munkával. Megfelelő embert a
megfelelő feladatra nem találnak. Tavalyi évben 33 közmunkást foglalkoztattak. Nem tudnak
a kihívásnak megfelelni, de adtak 33 révfülöpi embernek munkát. Ha van javaslat, örömmel
fogadja. Bizonyos dolgokban gyorsan kell dönteni.
Tóthné Titz Éva főtanácsos, jegyző-helyettes: megköszöni a bizalmat, igyekezni fog, hogy
lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint lássa el feladatát.
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Miklós Tamás polgármester: megköszöni a részvételt a rendkívüli képviselő-testületi ülést
17.00 órakor berekeszti.
kmft.

Miklós Tamás
polgármester

Hamarné Szöllősy Emília
jegyző helyett

Tóthné Titz Éva főtanácsos

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kondor Géza
Eitner József
képviselő-testületi tagok

6

