
Szám: 1/3/12/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  július  4-én 
(hétfőn) 15.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Ottava Ignác terme

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Eitner József, Kondor Géza képviselő-testületi tagok.

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor, Gángó István, Török Péter 
                                               képviselő-testületi tag.
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos.

Pattantyús Gergely iparművész

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait.  Megállapítja,  hogy  a  
rendkívüli ülés határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő és a polgármester jelen van.
Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére,  kéri  vita  nélkül  szavazzanak  
személyükről.  Javasolja  Eitner  József  képviselő  urat  és  Varga  Béláné  alpolgármester 
asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül  
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József képviselő-testületi tag, Varga Béláné alpolgármester.

Miklós  Tamás polgármester:  előterjeszti  a  rendkívüli  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 és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d
1.) A 800 éves jubileumi évforduló alkalmából köztéri emlékkő létrehozása.(szóbeli 
     előterjesztés)
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
                          Pattantyús Gergely iparművész
2.) Révfülöp 1174/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan nyári kulturális programokra 
     történő hasznosítása. Együttműködési megállapodás jóváhagyása. (szóbeli előterjesztés)
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

3.) Tájékoztatás a Globe Színház megvalósításához szükséges terület bérbeadásával 
     kapcsolatosan, az „Önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
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     4/2006. (IV.6.) Kt. rendelet” alapján. (szóbeli előterjesztés)
    Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

4.) Tájékoztatás az M27 Absolvo Consulting által küldött megkeresésről. (szóbeli 
     előterjesztés)
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

1  .)  A  800  éves  jubileumi  évforduló  alkalmából  köztéri  emlékkő  létrehozása  .(szóbeli  
előterjesztés)
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  800  éves  évforduló  alkalmából  -  a  civil  
szervezetekkel,  települési  intézményvezetőkkel  történt  közös  megbeszélést  követően  –
elkészítették,  illetve  elfogadta  a  képviselő-testület  azt  az  előterjesztést,  amelyben 
meghatározta a programok fő elemeit. Ebben szerepel többek között egy sokak által felvetett  
javaslat,  hogy maradandó emlékjelet  állítsanak.  Volt  kezdeményezés,  egy „révész szobor” 
elkészítésére, lektorátussal egyeztetésre került, de olyan horribilis összegű ajánlat érkezett a  
művésztől,  hogy  ennek  a  megvalósítását  lehetetlennek  tartották.  800 éves  programsorozat  
véleményezésénél és elfogadásánál úgy döntöttek, hogy bizonyos összeg szintjéig a testület  
támogatja  egy  maradandó  emlékjel  elkészíttetését.  Több  ötlet  elhangzott.  Igazából  
mindenképpen szakemberek, művészek véleményét kell figyelembe venni. Olyan szinten, hogy 
maradandó érték  legyen  és  egy  érdekes  különlegesség  legyen.  Ebben  kérte  többek  között  
Pattantyús  Gergely  iparművész  segítségét,  illetve  menet  közben  alpolgármester  asszony 
jelezte egy nagy kőnek a létét. Művész úrral megnézték a követ. Elvi felhatalmazást kapott  
ezzel kapcsolatban, de akkor jó egy emléknek az elkészítése, ha minél szélesebb körben tudják  
ezt  megbeszélni  és  mindnyájuk  örömére  és  összefogásával  kerül  elhelyezésre.  Meghívta 
Pattantyús urat, hogy mondja el nagyvonalakban, hogy mit lát ebben a kőben, hogyan lehetne  
ebből egyedi révfülöpi emléket készíteni és nagyjából mennyibe is kerül. 
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, a felajánlott kőből van még egy másik darab, ha 
szükség van rá azt is el lehet hozni.
Pattantyús Gergely iparművész: elmondja, polgármester úr ezzel kapcsolatban megkereste,  
konkrétan egymillió forintot mondott erre. A Szigeti strandon volt egy kifordult kő, neki ez 
nem tetszett, nem volt semmiféle nézete, térplasztikai élménye, amire azt tudta volna mondani,  
hogy jó.  Ami  nekik  eszükbe  jutott,  ezek a kifordult  kövek hosszú időt  megélnek  szabadon  
kifúródnak az esőtől, kilyukadnak a jégtől. Ezek magukban nagyon szép kövek, ahogy kisebb  
nagyobb  kráterek  vannak  benne.   Az  ötlet  innen  jött,  ilyen  lehetne  egy  mesterségesen  
megfaragott  kő,  amelyben kialakulnak  ezek  a  tölcsérek,  és  mint  iparművész  azt  gondolta  
üvegből öntenék ki  ezeknek a belsejét.  Ezt kicsit  bonyolult  folyamat.  Van egy barátja,  aki 
keménykövekkel foglalkozik. A dolognak nincs fogalmi és tovább magyarázni való része. Egy 
szimbólum ugyanúgy tud közvetíteni intellektuálisan dolgokat a formák által. Polgármester úr  
kért tőle egy gyors vázlatot, melyet megmutat a képviselő-testület tagjainak. Amikor elsőként  
gondolkozott  rajta  ez  egy  posztamensre  rakott  dolog  lett  volna.  Aztán  azt  nézegette  a 
környékbeli köveken, annyira szép, hogy rásimul a domb. Ugyanakkor most ott tartanak, hogy 
kellene  egy  pici  halmot  emelni,  hogy  kiemelkedjen.  Mintegy  lebegne  ez  a  kő.  Most  itt  
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tartanak. A helyén tűnődnek még. Elé tett volna egy szintén üveglapot, amin a szöveg van. De  
a  barátja  azt  mondta,  ezen  még  gondolkodjanak,  azt  nagyon  hamar  össze  fogják  törni.  
Gondolkodnak, hogy egy másik követ és azt megfaragni, még nem döntötték el. Az elkészítése  
ennek, ha van kő, itt a szobrász, meg van minden, kb. háromhét körül van. A ragasztással is  
elkezdett kísérletezni, ez bonyolultabb dolog. Víztiszta, nem zavar be. Ha tölcséres alakú az  
üveg, akkor a jég sem fagy bele a kőbe. Ezzel csak azután érdemes foglalkozni, ha el van 
döntve,  hogy  kell.  Készített  egy  hozzávetőleges  árajánlatot,  kb.  egy  millió  forint  lenne  a 
költsége  ennek.  Jó  szándékkal  és  örömmel  csinálják  Révfülöpért,  nem  pénzkeresésből 
csinálják. 
Miklós  Tamás  polgármester:  kérdése,  hogy  címert  vagy  800 éves  emblémát  bele  lehetne  
tenni?
Pattantyús Gergely iparművész: válasz: kicsit idegen ez számára. Ebbe a kőben nem tudja 
elképzelni, egy külön üvegtömbbe tudja csak elképzelni. 
Miklós Tamás polgármester: hol javasolná a helyszínt?
Pattantyús  Gergely  iparművész:  véleménye  szerint  a  romtemplomnál  lehetne  kialakítani.  
Kevesen mennek oda, de kevés ráfordítással visszakapcsolható lenne a vérkeringésbe.
Varga  Béláné  alpolgármester: elmondja,  egyetért  azzal,  hogy  oda  kell  irányítani  a  
vendégeket,  el  tudná ott  képzelni,  jó  az  ötlet,  de látogatottabb helyre szeretné  elhelyezni.  
Esetleg tudnának- e ebben gondolkodni?
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: elmondja, az a  
rész nem érett még meg arra, hogy egy ilyen dolgot elhelyezzenek. Nem tudják odacsalni az  
embereket. Két helyszínt tud elképzelni, az egyik az rózsakert füves része az úthoz közelebbi  
része, a másik hely pedig a 71-es melletti külső park. 
Müller Márton főtanácsos:  a rózsakertnél jó helye lenne, de télen oda szokott kiszaladni a  
jég. 
Pattantyús Gergely iparművész: kérése, hogy a betonozást és az előkészítést ne nekik kelljen  
elkészíteni. Augusztus 20-ra nem biztos, hogy lenne idő megfaragni a másik követ is. 
Varga Béláné alpolgármester: javasolja, ne a földbe legyen süllyesztve, magasabb legyen. Ez  
mennyire strapabíró, nyilván erre felmásznak ugrálni fognak? 
Pattantyús Gergely iparművész: mindenképpen egy kis halmot képzelt el. Úgy volna jó, hogy  
méter magasra kijönne. Nyugodtan fel lehetne mászni a kőre. Az üveg felületre nem lenne jó  
felmászni, mert összekarcolódik idővel.
Miklós Tamás polgármester: kb. egy méter magasan emelkedne ki a környezeti szintből?
Pattantyús József iparművész: úgy képzeli el, egy halomból emelkedne ki. Egy beton tartaná  
a súlyt. Tulajdonképpen lebegne. Mindenképpen rá kellene látni erre. Árnyas lenne ez a hely,  
mivel ezek az üvegtömbök időként gyűjtőlencséként működnek és felforrósítják saját magukat  
és  fel  tudnak  robbanni.  Jobb  lenne  árnyékos  helyre  elhelyezni.  A  rózsakertben  dombot 
csinálni nagyon idegen lenne, véleménye szerin képileg ez nem illene oda. Akkor már inkább 
arra az elszűkülő háromszögre kellene tenni, ez még természetesebb. 
Miklós Tamás polgármester: szimpatikus az elképzelés, és az is, hogy helyi művész készíti.  
Nagyjából egymillió forint lenne a költsége. A helyszínnel kapcsolatban a külső park érdekes  
lehetne, meg kell nézni a helyszínt.  Kérdése, hogy az alapítvány tud garanciát vállalni?
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Pattantyús Gergely iparművész: 3-5 éves garanciát tud adni. A kőre nem tud garanciát adni,  
de a szobrász meg tudja mondani az első kalapácsütésnél, hogy jó kő vagy sem.
Varga Béláné alpolgármester: a halom füvesített vagy virág is lehet? 
Pattantyús Gergely iparművész: csak füvesítésre gondolt, de ezen lehet gondolkodni.
Müller Márton főtanácsos: lehessen körbejárni, egy nagyobb dombot kellene kialakítani. 
Miklós Tamás polgármester: nem egy mesterséges dombot csinálnának. Ki kell mérni, pontos  
méreteket kell meghatározni. Gondolkozzanak rajta, a kialakítás műszaki paramétereit kéri  
leadni.
Varga Béláné alpolgármester: javasolja, gondolkodjanak és térjenek vissza rá, nézzék meg a  
helyszínt. 
Miklós Tamás polgármester: elmondja, ahhoz, hogy elinduljon a munka valami megrendelést  
kellene  adni  az  elkészítése,  még  úgy  is,  hogy  menet  közben  fenntartják  azt,  hogy  1-2  
alkalommal még kisebb változtatásokat eszközölhetnek. Megkösse-e maximálisan egy millió 
forintig  a  szerződést,  előírva  azt,  hogy  1  vagy  2  helyszíni  egyeztetés  történjen  még  a  
képviselőkkel és polgármesterrel közösen az építés folyamán?
Pattantyús Gergely iparművész: elmondja, neki mindenképpen kell szerződés e nélkül nem 
dolgozhat az alapítvány. 
Miklós  Tamás  polgármester:  dönteni  kellene,  akkor  felhatalmazza  a  képviselő-testület  a  
polgármestert, hogy az alapítványt Révfülöp nagyközség 800 éves évfordulója alkalmából az  
emlékkő  művészeti  előkészítésével,  szükség  szerinti  egyeztetésekkel  és  a  helyszín  
előkészítésével a szerződést aláírja? 
Pattantyús Gergely iparművész: kéri, ha ennek augusztus 20-ra el kell készülnie, akkor minél  
előbb döntsenek ebben a kérdésben.
Varga Béláné alpolgármester: az elképzelés jó, kérdés hogyan lehet kialakítani ott a területet. 
Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  javasolja,  
hogy a kulturális bizottságot is jó lenne bevonni. 
Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  felhatalmazza  arra,  hogy  max.  
egymillió  forint  erejéig  szerződést  kössenek  az  Üveghuta  Alapítvánnyal  a  800   éves  
emlékműnek  az  elhelyezéséhez,  ehhez  a  szerződést  megkösse  azzal,  hogy  további  
egyeztetéseket  menet  közben  a  képviselő-testület  fenntart  magának  –  kézfeltartással  
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül  
meghozza az alábbi határozatot:

76/2011. (VII.4.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  
polgármestert,  hogy   Révfülöp 800 éves jubileumi évfordulója alkalmából köztéri  
emlékkő  létrehozásával  kapcsolatban  az  Üveghuta  Alapítvánnyal  (képviselő:  
Pattantyús Gergely iparművész, Révfülöp Fény u. 2.) maximum egy millió forint  
erejéig a szerződést megkösse azzal a kikötéssel, hogy a képviselő-testület fenntartja  
a jogát a menet közbeni további egyeztetésekre.
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Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2011. július 31. 

2  .) Révfülöp 1174/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan nyári kulturális programokra   
történő hasznosítása. Együttműködési megállapodás jóváhagyása. (szóbeli előterjesztés)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, tárgyalást folytattak Sárkány úrral a Globe Színház  
megvalósítási lehetőségeiről a múlt hét szombatján. Abban maradtak, hogy  külön választva 
az ügyet az egyik oldalról az önkormányzat támogatja azt,  hogy a Semsei major területét  
augusztus  31-ig  rendelkezésre  bocsátják  azzal,  hogy  azt  a  nagy  ívű  rendezvénysorozatot,  
amelyet tervez, megcsinálja. Ahhoz, hogy ez Globe Színház projekt elindulhasson, neki pénzre  
van szüksége a terveztetéshez, egyebekhez. Várhatóan ebből a nyári programsorozatból olyan  
forrásokra tud szert tenni, amellyel tovább tudni lépni. Arra tettek ígéretet,  ill. javasolták,  
hogy  egy  együttműködés  megállapodást  kötnének  a  terület  bérbeadásáról.  Nagy  értékű 
telekről van szó. Az együttműködési tervezet az ülés előtt kiosztásra került. Sárkány úr délelőtt  
küldött egy levelet,  amely szintén kiosztásra került.  Az együttműködési megállapodásban a  
területet az önkormányzat adja azzal, hogy mindent ő végezzen szükség szerint el,  minden  
engedélyt ő szerezzen be. Kempingezés megtiltva. Ismerteti Sárkány úr levelét. Nem tudja a  
területen hogyan működnek a közművek.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és turisztikai Bizottság elnöke: azt javasolták 
Sárkány úrnak, hogy kérjen ideiglenes bekötést a nyári időszakra.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, nem tudják, hogy mire van szüksége, hányan lesznek  
ott,  milyen  fény-és  hangtechnika  lesz.  Jobb  lenne,  ha  az  egészet  ő  rendelné  meg.  Ott  
semmilyen közművet nem ismernek. 
Varga Béláné alpolgármester: az együttműködési megállapodásba bele kell venni, hogy mi  
az, amit az önkormányzat ad,  ezen kívül semmi mást nem tudnak adni.
Miklós Tamás polgármester: a Globe színház színpadának felállítását, öltözők kialakítását  
vizesblokkal,  közönségnek  kialakítani  a  vizesblokkot,  nézőteret  kialakítani  hang  és  
fénytechnikát telepíteni, ezt ő csinálja. Az együttműködési megállapodásban szerepel, hogy  
július  4  és  szeptember  30  közötti  időpontokban,  térítésmentesen  használatba  adja  az  
önkormányzat,  megtekintett  állapotban,  az  ingatlan  felépítményeivel  (volt  major  épület  
nyugati része, volt szolgálati lakás, pince, használaton kívüli vizesblokk). Az önkormányzat a  
hasznosításra  átadott  területen  belső  közmű hálózatot  biztosítani  nem tud,  ezek  esetleges  
javítása, bekötése, a bérleti idő alatt keletkező közműdíjak megfizetése a bérlő feladata. 
Varga Béláné alpolgármester: az a gondja, az önkormányzat tulajdonképpen az egészet azért  
teszi, hogy ott majd valamikor Globe Színház lesz. Mi van akkor, ha nem lesz, viszont ezek a  
rendezvények nekik bevételeket jelentenek?
Miklós Tamás polgármester: logikus, amit felvet alpolgármester asszony. Véleménye szerint  
annyi pozitívum van benne, hogy a településen van egy nagyszabású kulturális rendezvény és 
egy forintba nem kerül.  Így az együttműködési megállapodás elfogadható? Aki egyetért az  
együttműködési  megállapodás  tervezetével,  amelyet  megkaptak  a  képviselők,  és  így  a 
Földgömb Színház Nonprofit Kft-nek szeptember 30-ig kulturális rendezvények lebonyolítás 
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céljára fenti  szempontok alapján az  együttműködési  megállapodást  aláírja  -kézfeltartással  
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül  
meghozza az alábbi határozatot:

77/2011. (VII. 4.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  
Révfülöp  1174/1  hrsz.  alatti  önkormányzati  területet  az  -  együttműködési  
megállapodásban  foglaltak  szerint  -  a  Földgömb  Színház  Nonprofit  Kft  (5081.  
Szajol Gátőr u.1.) részére 2011. július 4-től 2011. szeptember 30-ig térítésmentesen  
használatba adja kulturális rendezvények lebonyolítása céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2011. június 30.

3  .)  Tájékoztatás  a  Globe  Színház  megvalósításához  szükséges  terület  bérbeadásával   
kapcsolatosan,  az  „Önkormányzat  vagyonáról  és  vagyonhasznosítás  szabályairól  szóló  
4/2006. (IV.6.) Kt. rendelet” alapján. (szóbeli előterjesztés)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a múltkori testületi ülésen felvetette, hogy a jegyző  
asszony vizsgálja meg az érvényben lévő rendelet alapján milyen módon lehet nagy értékű  
önkormányzati ingatlant bérbe adni. Felkéri jegyző asszonyt, hogy adjon erről tájékoztatást.
Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  elmondja,  az  önkormányzat  vagyonáról  és  vagyonhasznosítási  
szabályairól szóló rendelet szabályozza, hogy melyek azok az esetek és milyen formában kell  
és lehet elidegeníteni, hasznosítani önkormányzati ingatlant. A rendelet 12 §-a szabályozza,  
hogy pályázati eljárást kell lefolytatni minden esetben. Nem kell nyilvános pályázati eljárást  
lefolytatni,  ezt  tartalmazza  a  13.  §,  illetve  ezen  a  paragrafuson  belül  zártkörű  pályázati  
eljárás  lehetőségét  is  taglalja  a  rendelet.  A rendelet  alapján  konkrétan  a  Globe  Színház  
hasznosítással  kapcsolatban  egy  feladatütemezést  állított  össze,  amit  követni  kellene  a 
rendelet alapján. Az első az elvi szándéknyilatkozat volt,  amelyről a testület döntött,  hogy  
elviekben támogatja a Globe Színház létrehozását és a Semsei major területén adja meg ezt a 
lehetőséget. A második dolog – itt  már belép a vagyonrendeleti kötelezettség – azt jelenti,  
hogy pályázati felhívást kell a testületnek közzé tenni a Semsei major bérleti jogviszonyban  
történő  hasznosítására.  Ez  egy  egyedi  projekt,  kulturális  attrakció,  létrehozása  és  
működtetése  a  kijelölt  területen.  A  képviselő-testület  pályázati  felhívást  kell,  hogy  közzé  
tegyen a hasznosításra. Ez egy nyilvános pályázati eljárás vagy zártkörű pályázati eljárás  
keretében valósulna meg. A zártkörű pályázati eljárás konkrétan úgy szól, hogy „zártkörű 
pályázati eljárást, versenytárgyalást kell lefolytatni önkormányzati vagyontárgy használatba 
adása  vagy  hasznosítási  jogának  más  jogon  történő  átengedése  esetében,  ha  ezt  kiemelt  
jelentőségű településfejlesztési cél indokolja és a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 

6



javaslatára  a  képviselő-testület  ilyen  tartalmú  döntést  hoz.  Ez  a  döntés  ezzel  a  
szándéknyilatkozattal megszületett, a testület döntött arról, hogy ezen a területen szeretne egy  
ilyen dolgot létesíteni,  ehhez kellene egy konkrét pályázati  felhívást közzé tenni.  Pályázati  
felhívásnak  tartalmazni  kell  a  rendeletben  foglalt  kötelező  tartalmi  elemeket  és  ki  lehet  
egészíteni konkrét tartalmi elemekkel, amit a testület szükségesnek tart. Elfogadás után, ha ezt  
a pályázati felhívást közzétette, a pályázat benyújtása, terület használatba vétel következik,  
tehát mivel zártkörű pályázati felhívás lenne, minimum kettő partnert meg kellene keresni.  
Közzé  kell  tenni  a  hirdetőtáblán  és  a  képújságban 15  napra.  A pályázat  elbírálása  után  
megállapodás  megkötése  a  nyertes  pályázóval,  amely  tartalmazza  a  részletes  feltételeket,  
utána lehetne a tervezés, egyeztetés, a testület és a bizottsági szakmai kontroll beépítésével.  
Fontos a pályázati felhívás elkészítése. A pályázatra szóló meghívást a képviselő-testület írja  
ki. Kérdés, hogy kit hívnak meg másodiknak.
Miklós Tamás polgármester: van még idő a kiírásra és augusztusban, szeptemberben akár el  
lehet bírálni. A területre látványterv a mai napig nem érkezett. A jegyző asszony elkészíti a  
pályázati felhívást. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: neki van 15 
napja, hogy elkészítse ezt a látványtervet és legalább motiválva is van, hogy benyújtsa. 
Miklós Tamás polgármester:  ez az egyik legértékesebb terület,  amellyel  az önkormányzat 
rendelkezik.  A  határozati  javaslat  az,  hogy  a  hivatal  készítse  elő  a  Globe  Színház  
megvalósításához  szükséges  terület-bérbeadás  rendelet  szerinti  pályázati  kiírását.  Legyen 
benne a nyílt és zárt meghirdetés, tehát a-b variációban készüljön el az anyag. A következő 
képviselő-testületi ülésre kerüljön előkészítésre.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül  
meghozza az alábbi határozatot:

78/2011. (VII.4.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a  jegyzőt,  a  
Révfülöp  1174/1  hrsz-u  ingatlan  bérleti  jogviszonyban  történő  hasznosításával,  
annak  pályázati  úton  történő  meghirdetésével  kapcsolatos  pályázati  felhívás  
elkészítésére a helyi vagyonrendelet alapján. 
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2011. július 11.

4  .)  Tájékoztatás  az  M27  Absolvo  Consulting  által  küldött  megkeresésről.    (szóbeli  
előterjesztés)
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  megkérték  ismételten  írásban  az  M27  Absolvó  
Consultingtól,  hogy  küldje  meg  a  kompenzációs  számlát  az  önkormányzat  részére.  Erre 
érkezett levél 8 napon belüli fizetésre szólítja fel az önkormányzatot.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, ez a  
teljesítés megtörtént, amondó, hogy ki kellene fizetni. Nehezére esik kimondani, de ebből nem 
jönnek ki jól. 
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Varga Béláné  alpolgármester:  a  probléma az,  hogy  a  szerződés  úgy  köttetett  meg,  hogy  
sikerdíjat kell fizetni nemcsak a megnyert összeg, hanem az önkormányzat által biztosított  
összeg után is. Jól érti?
Miklós Tamás polgármester:  a projekt teljes összegére. Ismerteti a szerződés ide vonatkozó  
részét.
Varga Béláné alpolgármester:  legközelebb  az  ilyen  szerződésre  jobban oda kell  figyelni,  
biztosítékokat be kell építeni, tanulni kell belőle. 
Miklós  Tamás  polgármester: a  legjobb  az  lenne  tiszta  lappal  indulni.  Annak  idején  a  
szerződés  megkötésekor  alaposan  körbejárták.  A  projekt  a  legoptimalizáltabban,  a  
legkevesebbe kerülő módon volt előkészítve. Azzal senki nem számolt, hogy az önkormányzat  
visszalép  és  hibájából  fakadóan  nem  lépnek  tovább.  Ez  nem volt  beleépítve  akkor.  Nem  
szabadna  tovább  húzni.  Ma  felhívta  az  ügyvédnőt,  azt  javasolta  fizessék  ki  minél  előbb. 
Ismerteti  az  M27  Absolvo  levelét.  Határozati  javaslat:  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  M27 
Absolvo Consultinggal szakítsanak meg minden pályázati kapcsolatot, illetve a január 27-én  
kelt ACK015/2 sz. számla fennmaradó részét a levél kézhezvételétől számított 8 napon belül  
kiegyenlíti  az  önkormányzat,  ezzel  lezártnak  tekinti  ezzel  a  céggel  minden  ügyét  –  
kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül  
meghozza az alábbi határozatot:

79/2011. (VII.4.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  M27  Absolvo  
Consultinggal megszakít  minden pályázati  kapcsolatot,  a 2011. január 27-én kelt  
Ack 15/2 sz. szám alapján a fennmaradó összeget a levél kézhezvételétől számított 8  
napon belül az önkormányzat átutalja az M27 Absolvo Consulting számlájára.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedés  
megtételére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2001. július 12.

Bejelentések:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  elmondja, a  
szabadtéri  színpaddal  kapcsolatban  abban  maradtak,  hogy  a  Halász  utcát  illetően  az  
arculattervezéssel fogják mindenképpen megoldani. Megtervezik, mit szeretnének. Tudomása 
szerint a szabadtéri színpaddal kapcsolatban egy 700-800.000 Ft körüli árajánlat érkezett.  
Kérése egy héten belül úgy is találkoznak, beszéljenek erről a dologról, ne vessék el végleg.  
Pillanatnyilat arra, hogy ezt 1-2 éven belül megoldják arra nem lát esélyt.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, lát arra esélyt, hogy jövőre júniusra ott fedett színpad 
lesz. Ha a testület mellé áll, akkor lesz.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke, elmondja, az  
édász  projekt  most  van  beinduló  félben.  Azt  is  bele  kell  kalkulálni,   hogy  jövőre,  ha  ez  
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elkészül, ez viszonylag komoly működtetési kötelezettségük lesz, ami növeli a költségeket. A 
múltkor  felkérték,  hogy  szerezzenek  be  árajánlatot  a  színpadra,  ez  megtörtént.  Javasolja,  
gondolják át újra, foglalkozzanak vele, vagy vessék el. 
Miklós Tamás polgármester: összefoglalva, kell a fedett színpad, ez egyértelmű. Valamivel  
több  a  rendezvények  száma,  mint  a  2005  előtt  volt.  Március-áprilisban  azt  mondta  a  
művelődésszervezőnek, hogy kérjenek árajánlatot és attól függően meg tudják oldani erre az  
évre tervezettek átcsoportosításával, nem kell képviselő-testületi döntés róla. De nincs több 
plusz pénz rá. Tavaly 1, 7 millió forintos túlköltekezés volt a dologi kiadáson a kulturális  
területen. Idén azon a szinten fogadták el.  A 800 év jegyében 9.7 millió forint van. Nincs  
tartalék.  Támogatja,  realitását  is  látja  annak,  hogy  ott  fedett  téri  színpad  legyen  jövőre,  
végleges  helyén  végleges  fedéssel.  Tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy a Révfülöp  Jövőjéért  
Konzultációs  Tanácsot  összehívta  közeljövőben  fogja  véleményezni  Pupos  Csaba  által  
készített  partvonal  terveket,  egyebeket.  Ebbe  központi  helyet  foglal  ennek  a  régi-új  
elhelyezése, utána fog majd képviselő-testület elé jönni. Kisebb-nagyobb vita után, ez egy 10  
fős társaság, akiket valamikor felkértek, kérte a segítséget illetve még a vállalkozók vannak 
még meghívva. Éppen azért, hogy a szeptemberi ülésen kijelöljék, hogy milyen célú és milyen 
nagyságrendű fejlesztések legyenek. Amikor a korábbi színpadfedés beadvány készült 2,5-3  
millió  volt,  ez  látszik  reálisabbnak.  Határozzák el,  hogy jövőre ott  legyen,  ez egy kiemelt  
feladat legyen.
Varga  Béláné  alpolgármester:  kérdése,  annak  a  térnek  a  teljes  lefedését  gondolják  
megterveztetni?
Miklós Tamás polgármester: nem csak a színpadra vonatkozna a fedett  tér nem az egész  
részre.  Nem  ellene  vannak,  de  most  elköltik  pénzt  a  kiemelt  programokra,  plusz  még 
valahonnan  varázsoljanak  elő  a  fedésre  és  20  millió  hiányzik  a  költségvetésből.   A 
polgármesternek arra van felhatalmazása, hogy a kiadás-bevétel egyensúlya meg legyen, neki  
mérlegelni kell.  Sok pályázaton nem tudnak pályázni,  mert nem felelnek meg a kiírásnak.  
Keresik azokat a pályázatokat, amelyeken részt tudnak venni a színpadfedésre is. 
Kondor Géza Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  benne van 
abban,  hogy  ne  kapkodják  el  a  dolgot.  Arról  beszéltek,  hogy  hozzanak  egy   konkrét  
árajánlatot.
Miklós Tamás polgármester: bízzanak benne, hogy jövőre meg tudják csinálni. Most nincs 
konkrét  árajánlat,  de  van  egy  e-mail,  amiben  az  van,  hogy  kb.  700.000  Ft  +  Áfa  és  a  
helyszínen kell megnézni hogy néz ki. 
Varga Béláné alpolgármester: az iskola előtti buszmegállóban az iskola kapuját csapkodja a 
szél nem lehet megcsináltatni. Nem jó, ha az iskola tárva-nyitva van. 

Miklós Tamás polgármester: holnap szólnak az igazgató úrnak. Bejelenti, hogy a rendkívüli  
képviselő-testület ülését július 11-én (hétfőn) 8.00 órára összehívja.
Megköszöni a részvételt a képviselő-testület rendkívüli ülését 16.55 órakor berekeszti.

kmft.
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Miklós Tamás Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Eitner József                                        Varga Béláné 
képviselő-testületi tagok
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