Szám: 1/3/3/2011.
Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án
15.40 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kondor Géza, Gángó István, Eitner József képviselő-testületi tagok.
Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor, Török Péter képviselő-testületi tag.
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva főtanácsos, jegyző-helyettes,
Müller Márton főtanácsos.
Miklós Tamás polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van.
Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Eitner József és Gángó István
képviselő-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József, Gángó István képviselő-testületi tag.
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot.
Kérdés, javaslat nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
1.) „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok
védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások
társfinanszírozása” c. pályázaton részvétel, saját forrás biztosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
2.) Megállapodás megkötése az M27 Absolvo Consulting pályázatíró, tanácsadó céggel.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

1.) „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok
védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások
társfinanszírozása” c. pályázaton részvétel, saját forrás biztosítása.
Miklós Tamás polgármester: felkéri Müller Márton főtanácsost ismertesse röviden a
pályázattal kapcsolatos tudnivalókat.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, az elmúlt évben sok észrevétel érkezett a 71-es számú
főút átkelési szakaszaira, a keleti és nyugati oldalra, ahova a gépkocsik viszonylag nagy
sebességgel érkeznek, ezzel veszélyeztetik a gyalogos és kerékpáros forgalmat. Keresték a
pályázati lehetőségeket. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázatot hirdetett az országos közutak átkelési
szakaszain a forgalom csillapítására. Ezen a pályázaton belül lehetőség nyílik napelemmel
működő sebességmérő készülék elhelyezésére a település mindkét oldalán. Ehhez
kapcsolódhatna egy-egy figyelmeztető tábla, az aszfalt burkolat felfestése és az útburkolati
jelekkel egy komplex forgalomtechnikai létesítmény jöhetne létre. Árajánlatot kértek. Ennek a
bruttó bekerülési költsége 3.065.000. Ft. A pályázat kedvező, mert 90%-os támogatottságot
biztosít. A pályázati összeg 2.758.000 Ft, az önrész ehhez 307.000.- Ft lenne. A pályázat
befogadásának feltétele a testület határozata, melyben a tervezett beruházáshoz az önrészt
biztosítja. Kéri a testület állásfoglalását fentiekkel kapcsolatban.
Kérdés:
Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, ha kiteszik ezeket a digitális kijelzőket, ez
jelez-e a rendőrség felé?
Miklós Tamás polgármester: tudomása szerint ez a rendőrségre nincs bekötve, statisztikai
adatok kérdezhetők le.
Müller Márton főtanácsos: a gépjárművezetőt tájékoztatja a sebességről, ez egy önállóan
működő dolog.
Vélemény:
Gángó István képviselő-testület tagja: véleménye szerint akkor ennek sok értelme nincs, a
burkolatba épített dolgokat jobban el tudná képzelni. Ennek van energiafogyasztási igénye is.
A burkolatba építettet tartaná jónak.
Miklós Tamás polgármester: ez egy olyan pályázat, amely részben kötött, nem szabad
felhasználású pályázati lehetőség. Amennyiben elfogadja a testület és megadja a
hozzájárulást, hogy 307.000 Ft-ot biztosítsanak a költségvetés tartalékkerete terhére, akkor
ennek a két eszköznek a kiépítésére nyílik lehetőség. Visszatartó hatása van ennek a
készüléknek.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
a közmeghallgatásokon is felvetődött ez az igény. Véleménye szerint ne hagyják ki a
lehetőséget. Támogatja.

Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal mely alapján Révfülöp
Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ által meghirdetett „Országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a
gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas
beavatkozások társfinanszírozása” c. pályázat a támogatási kérelmet Révfülöp nagyközség
Önkormányzata a támogatási kérelmét benyújtsa. A pályázat bruttó bekerülési költsége
3.065.000. Ft, melyhez a képviselő-testület a pályázati önrész összegét 307.000 Ft-ot a 2011.
évi költségvetéséből biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
valamint az önrész igazolására – kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
18/2011. (III.16.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ által meghirdetett „Az országos közutak átkelési szakaszain a
forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek
sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozása„ című
pályázatra Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat támogatási kérelmét benyújtsa.
A pályázat bruttó bekerülési költsége 3 065 000 Ft, melyhez a Képviselő-testület a
pályázati önrész összegét, 307 000 Ft-ot 2011. évi költségvetéséből biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázati önrész
igazolására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2011. március 17.
2.) Megállapodás megkötése az M27 Absolvo Consulting pályázatíró, tanácsadó céggel.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az előző rendkívüli képviselő-testületi ülésen
részletes információt adtak a tárgyaláson elért eredményekről. Röviden összefoglalva
megküldésre került az anyag, illetve az M27 Absolvo Consulting által összeállított pályázati
lehetőségeknek is a listája. Kéri a képviselő-testületet, hogy próbálják megjelölni azokat az
irányvonalakat, amellyel kapcsolatban tárgyalásokat folytassanak. Pályázatírói szerződést kell
kötni bizonyos pályázatokra. Kéri a javaslatokat.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja: elmondja,
Kálomista Gáborral két alkalommal sikerült konzultálnia, aki nem volt elégedett ezzel a
megállapodással. Továbbra is ahhoz tartaná magát, ami a december 23-i ülésen elhangzott,
hogy a 30%-ra szabadna csak fizetni. Bianco szerződéshez ne kössék magukat. Ő nem
kötelezné magát el további együttműködésre ezzel a céggel, továbbra is az az álláspontja,
hogy 30%-ra fizessék ki a 3% sikerdíjat és utána csak akkor dolgozzanak együtt ezzel a
céggel, ha valóban az övék a legjobb ajánlat. Képviselő úrnak odaadta azt a szakvéleményt,
amelyet Kálomista úr cégének az ügyvédjei adtak, melyben azt írják, ennek a cégnek kellene

bizonyítania azt, hogy az önkormányzat saját hibájából nem végzi el ezt a beruházást. Nem
tudják elképzelni, hogy ebből utána az önkormányzatnak plusz fizetési kötelezettsége lenne
egy el nem végzett feladatra. Ez az ő véleménye. Egy kicsit ő is elbizonytalanodott miután ezt
hallotta.
Miklós Tamás polgármester: kéri, hogy mindenki a maga véleményét ismertesse, vagy
juttassa el írásban. A képviselő-testület nem jogi személyiség, hozhat akármilyen határozatot
felelősség nélkül, de az önkormányzatot beleviszik egy kőkemény vesztes, pénzügyileg is
rossz döntéshalmazba úgy, hogy olyan mond szakvéleményt, aki nem ismeri az egész ügyet.
Kért egy jogi szakvéleményt, amelyben egyértelmű volt, hogy fizetni kell. Ha az
önkormányzat honlapjára rámennek és megnézik a december 23-i döntését a testületnek, - a
testület úgy döntött, hogy nem viszi tovább a pályázatot. Itt van a hiba. Március 16-ig lehetett
volna meghosszabbítani, ha akkor azt mondják, hogy igen beépítik a költségvetésbe, és
valami ok folytán nem valósul meg – formai egyéb dolgok miatt - a Császtai strand projekt,
akkor nem az önkormányzat hibájából, hanem külső körülmény miatt nem került volna rá sor.
Akkor nem kellett volna ezt kifizetni. Háromszor hívták össze a testületet, háromszor
szavaztak róla és a harmadikra leszavazták a projekt további bonyolítását. Ez a kizáró ok
igazából. Volt egy szerződés, biztos benne, ha ezt megnézi egy objektív pártatlan bizottság,
hogy milyen anyagi kondíciókkal, mennyi munkával, milyen sikert ért el, akkor az lesz a
véleménye, hogy ez nagyon jól sikerült. Ez volt még összekapcsolva a projektmenedzsmenti
díjjal, amelyről nem kötöttek még szerződést. A sikeres pályázat után a következő lépés a
projektmenedzsmenti szerződés lett volna. A kettő költsége együtt viszont elszámolható lett
volna ebben a nyertes pályázatban, a támogatás 38%-os erejéig. Amikor a testületben
megfogalmazódott, hogy a nagyarányú strandfelújítást nem támogatják, akkor felhívta a
testület figyelmét arra, hogy ennek jogi és pénzügyi következményei vannak. A következő
ülésen márciusban tájékoztatást adtak, hogy mennyi lesz ez, most a tárgyalások előtt pedig
kért egy jogi szakvéleményt is. Azt írta le az általa felkért jogász, hogy ha ezt bíróságra
viszik, abban a pillanatban – mivel teljesítésre került a munkavégzés - az önkormányzatnak
kell az ügyvédi költséget, a perköltséget, stb. is fizetni. Sikerült a céggel tárgyalásos úton
egyezségre jutni, valami kis engedményt, 600.000 Ft körüli mérséklést további munka
reményében elérni. Mindent megtettek a strandfejlesztés végett, nyertek, a képviselőket is
tájékoztatta, a döntés előtt pedig felhívta a figyelmet, hogy milyen következményekkel jár.
Március 2-án jött a fővárosi ügyvédi irodától az önkormányzathoz, amennyiben az
önkormányzat nem fizet az M27 Absolvo Consultingnak jogi útra terelik. Már ketyegne a
büntető kamat a ki nem fizetett összegért. A múlt testületi ülésen adtak tájékoztatást, Kondor
Géza bizottsági elnöki úrral, hogy mit értek el, tudomásul vette a képviselő-testület.
Kifizették az 1,75-öd részét.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: át lett
utalva ez az összeg?
Miklós Tamás polgármester: igen, a megbeszéltek szerint, utána átutalásra került. Szívesen
ad felhatalmazást is annak az ügyvédi irodának, amelyik garantálja, hogy ha veszít magára
vállalja az önkormányzat által fizetendő büntetőkamatot, ügyvédi költséget, egyebeket.

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: ilyen
ügyvédi iroda a világon nincsen. Ez a szerződés teljesen egyoldalú. Így, hogy ki lett fizetve
vita tárgyát már nem képezheti.
Gángó István képviselő-testület tagja: itt vannak az előzmények, ez egy felelőtlenül
megkötött szerződés. Furcsa, hogy utólag keresnek jogászt. Ha nem értenek valamihez, akkor
alkalmazzanak jogászt. Itt a példa, hogy milyen busás árat fizetnek. Mindamellett nem
döntöttek rosszul, hogy nem azt valósították meg a Császtai strandon, mert romba döntötte
volna az önkormányzat költségvetését. Legyen ez tanulság. Azt mondja, felejtsék el ezt a
céget, nemhogy szerződést kötni vele. Nemet mond erre. Elmondja, polgármester úr 28-ára
kért tőlük egy anyagot, hogy majd az áprilisi ülésen a négyéves ciklusprogramba gazdasági
dolgokra adjanak javaslatot. Felsoroltak egy csomó pályázatot, ha meglátnak egy pályázatot
és belekapnak, hogyan tudnak következetesen négy esztendőre fejlesztéseket megvalósítani?
Fizetnek a pályázatírónak egy csomó pénzt és nem valósul meg, mint például 2006-ban
elbuktak 5 millió forintot a parti projekt dologba. Zárják rövidre, felejtsék el ezt a céget. A
második napirendre mondjanak nemet.
Miklós Tamás polgármester: ez azt jelenti, hogy fizessék ki az 1,25%-ot?
Gángó István képviselő-testület tagja: kifizetik, ha már egyszer így van, ha ez felelősséggel
jár, akkor aki egy ilyen szerződést kötött a felelőst is meg kell keresni. Többször mondott
véleményt, sajnos igaza lett. Ígérjék meg neki, ha lesz valami, akkor foglalkoznak vele, ha
nem, számoljanak el vele és felejtsék el. Ne foglalkozzanak ezzel a dologgal.
Varga Béláné alpolgármester: jól érti, akkor 1.932.495 Ft-ot átutaltak a cégnek, most még a
másik fele van vissza gyakorlatilag. Áttekintik az általuk megküldött pályázati lehetőségeket,
ha ebből találnak olyant, ami nekik megfelel, akkor egy megállapodásban rögzítik, hogy
megbízzák őket és akkor a felét elengedik. Ha találnak benne olyan pályázatot, bízzák meg
őket és utána felejtsék el ezt követően ezt a céget. Szükséges-e ebben még ma dönteni, vagy
hétfőig tudnak még várni?
Miklós Tamás polgármester: egy héten belül vissza kellett volna jelezni.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: azt nem
tisztázták, hogy milyen feltétellel fogják vállalni a következőt.
Miklós Tamás polgármester: két út van. Egy, hogy megbízást adnak pályázat vagy
pályázatok megírására, amire árajánlatokat adnak. Díj ellenében elvégzik a munkát. A másik,
hogy visszafizetik a teljes összeget az 1.380.354 Ft-ot és akkor el vannak felejtve.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: semmi
esetre sem fizetik ki ezt az összeget.
Miklós Tamás polgármester: a másik, amit elértek a tárgyalás eredményeképpen, hogy
megbízást adnak a jövőben is. Erre vannak a pályázati lehetőség ajánlatok. Milyen irányba
induljanak el?
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: ebből a
csomagból, amit elküldtek egyet tudna elképzelni, amivel tudnának valamit kezdeni ez a
kerékpárút projekt. Ez a kerékpárút projekt ugyanúgy, mint annak idején a Császta meg a
központ között a kerékpárutat járdának nevezték és felvették a támogatást, ugyanúgy meg
lehetne oldani a Káli út járda és csapadékvíz-elvezetés problémáját is. Gyakorlatilag a

központtól meg tudnák építeni a temetőig a járdát. Ez olyan dolog, amit minden évben meg
akarnak építeni.
Gángó István képviselő-testület tagja: várják meg a jövő havi testületi ülést, véget kellene
vetni annak, hogy mindenbe belekapnak. Ők mondják meg nekik, hogy a pénzért mit
csináljanak? A Káli úti járdának nincs helye, elő kell venni a tanulmánytervet az még
foglalkozott azzal, hogy útszélesítés. Ha azzal foglalkoznak az kb. 10 éves költségvetés
témája lenne. Szükség lenne rá valóban, meg kellene nézni hogyan tovább. Ezt az 1.300 e Ftot vagy ne fizessék ki, bár az lenne a tisztességes, hogy fizessék ki és felejtsék el. Viszont
ebből vonják le azt a tanulságot, ha legközelebb szerződést kötnek, akkor csak olyanra, ami
kifizetett támogatás után illesse meg a sikerdíj. A maga részéről nem támogatja, fizessék ki és
felejtsék el a céget.
Miklós Tamás polgármester: a Káli úttal kapcsolatban külön összehívhatnának egy
munkaértekezletet. Van-e javaslat ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban hogyan tovább?
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnök: elmondja,
mivel kifizették ez már elment, úgy tudták ez a fizetési dolog nem realizálódik, amíg nincsen
megállapodás abban, hogy tudnak-e együtt dolgozni ebben a levásárlásos verzióban. Meg
tudja érteni ezt is, hogy kifizették előre, sőt azon a napon, ha ott lett volna a lehetőség
kifizették volna. Kálomista úrnak az volt az álláspontja, amennyiben még nem fizettek ne is
fizessék, hanem ígérjék be a pályázati összegnek a 3%-át és felejtsék el. Ha ez nem tetszik
nekik, akkor nem fizetnek semmit. A Kálomista úr verziója a jelenlegi szituáció szerint, így
hogy kifizettek 2 milliót a 3-ból, annyiban tud kemény lenni, hogy a fennmaradó 1.300 e Ft-ot
nem szándékoznak kifizetni és nem biztos, hogy szándékoznak velük együtt dolgozni. Ezt a
650 e Ft-ot egy nagyon garanciális és nagyon jó szerződéses körülmények között mégis
dolgozza le. Ha ebből az 1.300 e Ft-ból 650.000 Ft-ot elenged 650.000 Ft-ot meg ledolgozik.
Miklós Tamás polgármester: megnézték a „közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése pályázatnál fizikai- és infokommunikációs akadálymentesítésnél”
35 millió forint igényelhető, 100 %-os támogatási intenzitás mellett, kiírás várható 2012. II.
negyedévben. Jogszabályi előírás, hogy akadálymentesnek kell lenni az épületnek. Most csak
ötletel. Kondor úr mondta a kerékpár utat. Megkérdezi Müller Mártont a kerékpárútnak van
reális lehetősége?
Müller Márton főtanácsos: elmondja, a pályázatot ismeri, regionális nagy pályázatról van
szó. Az egész régióban 5-6 pályázatot lehet benyújtani. Egy problémája van, hogy térségi
kapcsolódást kell elérni. Ez egy nagyobb léptékű dolog.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: javasolja,
lebegtessék a dolgot.
Miklós Tamás polgármester: nem lehet lebegtetni, megállapodást kell kötni velük. Addig
nem adnak számlát róla.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: arról volt
szó, hogy hétfőn küldik a kompenzációs számlát.
Miklós Tamás polgármester: igen akkor, ha a megállapodást megkötötték. Ha konkrét
megrendeléssel tudják lezárni.

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: fizetési
feltétel a kompenzációs számla volt. Pénteken is fizetettek volna, ha pénteken bent lett volna a
pénzügyes adminisztrátoruk, akkor kiállítja a kompenzációs számlát. A lényeg az volt, hogy
aznap szerettek volna fizetni, de legkésőbb hétfőn, azt mondták kompenzációs számlát, nem
ezt a számlát sztornózzák, új számlát állítanak ki. Úgy kifizették ezt az összeget, hogy nem
kapták meg a kompenzációs számlát.
Miklós Tamás polgármester: a kompenzációs számlát akkor küldik, ha nyilatkoznak, hogy
konkrétan melyik pályázatot választják, ezt egy héten belül az önkormányzat meg fogja
mondani. Ott volt képviselő úr is. Egy hét már elmúlt.
Varga Béla alpolgármester: úgy szerepel az anyagban, hogy a felek további együttműködési
szándékot nyilvánítanak ki és egy héten belül áttekintik az új pályázati lehetőségeken való
részvétel alternatíváit. Megküldték ezeket a pályázati lehetőségeket. Mi van akkor, ha ez
alternatívák nekik nem kellenek?
Miklós Tamás polgármester: ezek a jelenleg kiírt pályázatok.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: addig,
amíg nem volt megállapodás és kompenzációs számla nem tudják miért fizettek. Lehet, hogy
egy hónap múlva ötször jobb pályázatok lesznek. Azt mondták, hogy lehetőleg időben
határolják be, lehetőleg egy éven belül kössék meg a megállapodást.
Miklós Tamás polgármester: az előbb olvasta fel várhatóan 2012. II. negyedév. Mi legyen
az irány? Az önkormányzatoknak nagyon korlátozottak lesznek jövőre a lehetőségei.
Varga Béláné alpolgármester: mi van akkor, ha választanak és a megállapodásban kikötik,
hogy a támogatási intenzitás 100% vagy 95 % legyen. Akkor tudják vállalni.
Miklós Tamás polgármester: konkrétan meg kell határozni. Melyik pályázat legyen? 2011.
II. félévben jelenik meg a kiírás a „közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű
intézményi együttműködések kialakítása”, itt egy nagy iskola, nincs eléggé kihasználva. A
vélemények abban kristályosodtak ki, hogy a 600.000 Ft is 600.000 Ft, adjanak inkább
munkát lehetőleg. Nem befolyásol senkit, mondják meg a képviselők, hogy „a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esély megteremtését” jelöljék-e meg, és jelöljék-e meg a
„közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézmények együttműködések kialakítása”
pályázatot. A kulturális szakemberek továbbképzése is érdekes lehet. Ezekből próbáljanak
meg választani.
Eitner József Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke: javasolja „új
tartalomfejlesztés a közoktatásban” c. pályázatot.
Miklós Tamás polgármester: ezt a négyet megpróbálják. Megpróbálja azt, hogy lehetőleg
nyitva hagyni és ha menet közbe megjelenik még pályázat, ami a településnek jó lenne és
megküldik a pályázati térképet, hogy melyik a fő fejlesztési irányaik. Elfogadják jövő
hónapban a Gazdasági Programot, azt is elküldik és tegyenek javaslatot az év végéig való
kifizetéssel együtt pályázati szerződéskötésre. Megfelel így?
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: ők
megküldték ezt a megállapodást?

Miklós Tamás polgármester: megállapodást nem küldtek, ők összeállítottak Révfülöp
számára a jelenleg kiírt pályázatokból egy anyagot, amiből el lehet indulni. Ebből kellene
megjelölni konkrétumot, amit akarnak.
Varga Béláné alpolgármester: részletesebb információt szeretnének tudni, hogy indulnak-e.
Hétfőig nem tudnak várni a döntéssel?
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztés és Turisztikai Bizottság Elnöke: két külön
téma, kérni kell először egy megállapodást tőlük. Arra most nem kényszeríthetik őket, hogy
válasszanak ki valamit. Az egészet nem fizetik ki.
Miklós Tamás polgármester: bármeddig tudnak várni, csak nem tudni mivé alakul az egész
ügy.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: kétsoros
jegyzőkönyv nem készült még arról, hogy ilyen megállapodás történt és akkor ők eltekintenek
ettől az összegtől!
Miklós Tamás polgármester: küldik a leveleket, hogy küldjék meg. Összehívta a
bizottságot, kiküldte, hogy nézzék át, tegyenek javaslatokat. Úgy egyeztek meg a helyszínen,
hogy egy héten belül valamit megjelölnek, amelyeknek ők utána részletesen utána néznek és
javaslatot adnak.
Varga Béláné alpolgármester: javaslata, hogy a közoktatási pályázatokat péntekig nézze át
az iskolaigazgató, tegyen javaslatot, hogy azok közül melyiket válasszák.
Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, miből finanszírozzák ezt?
Miklós Tamás polgármester: ha nincs előkészítve, nem tudnak részt venni a pályázatokon.
Miklós Tamás polgármester: a javaslatnak megfelelően holnap reggel megküldik az
iskolaigazgatónak a listát, hogy tegyen javaslatot. Akkor három pályázati lehetőséget
jelölnének meg a „közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése”, a
„készségfejlesztés az önkormányzatokban”, és a közoktatással kapcsolatos pályázatok közül
egyet. 1.300e Ft összegben kötnek velük szerződést, amiből 600.000 Ft-ot elengednek és
600.000 Ft-ot fognak kifizetni. Az a kérdés ebbe hány pályázat fér bele. Konkrét, fix
szerződés lesz, adott összegre nem pedig érdekeltté téve abban, hogy mennyit nyernek.
Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, ha ezt megígérik és rájönnek hogy nem
tudják teljesíteni, egy év múlva milyen számla jön nekik?
Miklós Tamás polgármester: Vagy fizessék ki az egészet, és nincs semmiféle probléma,
vagy rendeljenek meg egy pályázatírást, konkrét ajánlatok alapján amellyel megtakarítanak
600.000 Ft-ot.
Miklós Tamás polgármester: a jegyző-helyettest kéri, hogy holnap az iskolaigazgatónak
küldje meg a listát azzal, hogy nézze át az anyagot, akár vegye fel az M27 Absolvóval a
kapcsolatot. Aki egyetért azzal, hogy ezt a három fő célirányt meghatározzák az M27 Absolvo
Consultinggal történő megállapodáshoz és ezt megküldje részükre – kézfeltartással
szavazzon. (szavazás nem történt)
Varga Béláné alpolgármester: hétfőig nem tudnak várni ezzel?
Miklós Tamás polgármester: akkor fogja megküldeni, amikor az igazgató úr válaszol rá.
Hétfőn a testület nem tárgyalja. Hétfőn tudnak pályázatokat mondani? Volt egy döntésük,

amelynek következményei vannak. Abból a következményekből 600.000 Ft-ot tárgyalást
követően, feltételekkel, kedvező pozícióba tudtak hozni. Nem arról, hogy adjanak munkát, a
településen dolgoztassanak valakit, hanem mindenről fognak vitatkozni. Ha így gondolják,
hogy ez a jó elfogadja, de nem hiszi, hogy ez lenne az előbbre vivő.
Varga Béláné alpolgármester: az iskolaigazgatónak kell javaslatot tenni. A közoktatásnál
nincs szükség tervekre, egyebekre.
Miklós Tamás polgármester: holnap elküldik az anyagot az iskolaigazgatónak, megkapja a
választ és utána kötik meg a megállapodást.
Gángó István képviselő-testület tagja: hétfőn megkérdezi, mi van azzal a „buta
polgártársukkal” aki nem akar okosodni, mindenre szükség van, csak sorrendbe. Áprilisban
tárgyalnak fajsúlyos dolgokat, százmilliókra lenne szükség. Adott javaslatot, beszélgetni kell
róla. Mindenbe belekapnak. Azért mondták le a Császtai strandi beruházást, mert rájöttek,
hogy nem jól döntöttek.
Miklós Tamás polgármester: a polgármester tárgyal, ő pedig jogi felelősséggel tárgyal. Jogi
szakvéleményt kért. Hozott a testület egy döntést ő ellene szavazott, a képviselő-testület
megszavazta. Bármikor, bárkit meg lehet kérdezni, átnézheti az anyagot, ennél kedvezőbb
szerződést nem köthetett volna a Császtai strand fejlesztésével kapcsolatban, önkormányzati
testületi felhatalmazással, mint ami volt. A hároméves projekt egészét kell megnézni.
Megnézni az elvégzett munkát és a sikerdíjat. Ezt bármikor meg lehet vizsgáltatni. Teljesült,
itt a határozat, hogy nyertek 33 millió forintot. Ezt két és fél év alatt ingyen végezte el a
pályázatíró. Kiküldik a pályázati tervezetet az iskolaigazgatónak, hogy tegyen rá javaslatot,
illetve a másik kettővel együtt a jövő héten eljuttatják az Absolvónak. Ha van új fejlemény
összehívja a rendkívüli ülést. Ha úgy ítéli meg a megállapodás-tervezettel kapcsolatban
rendkívüli testületi ülést összehív.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: most az
Absolvó jön, küldjön egy kompenzációs számlát, küldjön egy megállapodás tervezetet,
amennyiben egy éven belül nem kötik meg vele a megállapodást erre az 1.300e Ft-ra
megfelelő összegről, akkor az önkormányzat kifizeti neki a teljes összeget.
Miklós Tamás polgármester: aki ezzel egyetért – kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
19/2011. (III.16.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az M27 Absolvo
Consultingot, hogy az önkormányzat részére küldje meg a kompenzációs számlát és a
megállapodás tervezetet. Amennyiben egy éven belül nem kerül megkötésre a
megállapodás a sikerdíjnak megfelelő összegről, abban az esetben kifizetésre kerül a
teljes összeg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2011. március 30.
Felelős: Miklós Tamás polgármester

Miklós Tamás polgármester: több napirendi pont nem volt megköszöni a részvételt a
rendkívüli képviselő-testületi ülést 16.30 órakor berekeszti.
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