
Szám: 1/3/19/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 2011.  október 24-én 

16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,

Kondor Géza, Eitner József, Török Péter, Kálomista Gábor, Gángó István

képviselő-testületi tagok.

A meghívottakból jelen van:  Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos,

Zsifkovics Szilvia védőnő.

Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke, Tóth Csaba Vízi     

                                                 Sportegyesület Elnöke.

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, alpolgármester asszonyt, 

jegyző asszonyt, a civil szervezetek képviselőit, munkatársakat, a napirendi pont előadóját, 

továbbá a televízió előtt ülő révfülöpi polgárokat.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselő-testületi 

tagból 6 fő képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére.  Kéri  vita  nélkül  szavazzanak 

személyükről. Javasolja Varga Béláné alpolgármester asszonyt és Eitner József képviselő urat.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga Béláné alpolgármester, Eitner József képviselő.

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 

történt eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottság elnökének beszámolója a 

két ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  szóbeli  kiegészítés:   elmondja,  2011.  szeptember  30-án  17 

órakor  a  révfülöpi  Általános  Iskolában  megtartották  azt  a  lakossági  fórumot,  amely  a 

vadászati  hatóság,  vadásztársaság,  rendőrség  bevonásával,  a  településen  nagy  számban 

megjelenő vadak és azok károkozásaival foglalkozott. A megígért rókacsapdákat beszerezték, 

két rókát sikerült elfogni, melyeket a vadász elszállította a településről.  Szeptember 30-án 

került  sor  Tapolcán  az  Önkormányzatok  Napja  ünnepségre,  ahol  a  „Kistérség 

Egészségügyéért”  kitüntetésben  részesült  a  település  háziorvosa  Dr.  Németh  Csaba.   A 

„Kistérség  Nevelésügyéért”  kitüntetést  kapta  Iván  Katalin  tanítónő,  igazgatóhelyettes,  a 

„Kistérség Közművelődéséért” kitüntetést kapta,  sportolói,  sportszervezői  tevékenységéről 
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Németh  László  tanár,  a  révfülöpi  Általános  Iskola  igazgatója.  A  képviselő-testület  és  a 

lakosság  nevében is  gratulál  a  kitüntetetteknek,  további  jó  munkát  kíván.  Tájékoztatja  a 

képviselő-testületet,  hogy  október  3-án  ülést  tartott  az  Óvodafenntartó  Társulás,  amely 

elfogadta  az  intézmény  I.  féléves  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót.   Október  5-én  a 

révfülöpi Általános Iskolában a gyerekek, a pedagógusok, ill. nyugdíjas pedagógusok körében 

köszöntötték Puskás Istvánné Edit nénit aranydiplomájának átvétele alkalmából. Külön kérte 

Edit  néni,  hogy  jókívánságait,  köszönetét  fejezze  ki  az  iskolafenntartó  testület  minden 

tagjának és ezt tolmácsolja most. Október 19-én Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 

Társulásának elnökségi ülésére került sor, 21-én pedig a Balatoni Szövetség Elnökségi ülésén 

vett részt Aszófőn.  Megköszöni mindazoknak, akik részt vettek az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc  55.  évfordulója  helyi  ünnepi  megemlékezésen,  amelyre  11  órakor  a 

temetőkertben, illetve 17 órakor a Tóparti Galériában került sor.   Megköszöni az ünnepi 

szónokoknak  Zsitnyányi  István  elnök  úrnak  és  Eitner  József  képviselő  úrnak,  hogy 

megosztották az ünnep kapcsán gondolataikat az ünneplőkkel.

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

átruházott hatáskörben október 19-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:  átmeneti 

segély két esetben 20.000 Ft, egy esetben 15.000.- Ft, egy esetben 10.000.- Ft, összesen: 

45.000  Ft  összegben  került  kifizetésre.  A  bizottság  két  esetben jogosultság  hiánya  miatt 

elutasította  a  kérelmet.  Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásra  7  kérelem  érkezett, 

4x15.000.-  Ft,  6x12.000.-  Ft  került  kifizetésre,  összesen:  132.000.-  Ft.  Lakásfenntartási 

támogatásra  10  kérelem  érkezett,  ebből  7  háztartás  havi  2.500  Ft-ot,  1  háztartási  havi 

2.800.-  Ft-ot,  1  háztartás  havi  4.100  Ft-ot,  1  háztartás  havi  5.000  Ft-ot  kap  jogosultság 

fennállása esetén 12 hónapig.

Miklós Tamás polgármester:  van-e kérdés, vélemény, észrevétel?

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

  

Miklós  Tamás  polgármester:  aki  elfogadja  a  jelentést  a  kiegészítésekkel  együtt  – 

kézfelemeléssel szavazzon.

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

104/2011. (X.24.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 

képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést  a  kiegészítésekkel 

együtt elfogadja.
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Miklós Tamás polgármester:  előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó 

javaslatot. 

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.) Beszámoló a  Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulása tanácsában végzett  

     tevékenységről.

     Előterjesztő:  Miklós Tamás polgármester

2.) Tájékoztató a Védőnői Szolgálat munkájáról.

     Előterjesztő: Zsifkovics Szilvia védőnő

3.) Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 15/2007. (XII.19.) 

    önkormányzati rendelet módosítása.

    Előterjesztő:  Miklós Tamás polgármester

4.) A helyi kábeltelevíziós rendszer hasznosításával kapcsolatban pályázati felhívás 

    közzététele.

    Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

5.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi belső első ellenőrzési tervének

     jóváhagyása. 

     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

6.) A Révfülöp Halász utcai térség 4/2., 1278., 1279/1., hrsz-ú ingatlanok egységes  

     arculatának kialakítása, az ingatlanok kulturális, idegenforgalmi hasznosítására 

     fejlesztési koncepció, tanulmányterv készítésére árajánlat kérése.

     Előterjesztő:  Miklós Tamás polgármester

7.) A Révfülöp Káli út 17. sz. alatti közösségi épület IKSZT tetőterének turisztikai 

     hasznosítása, tervdokumentáció készítésére beadott árajánlat elbírálása.

     Előterjesztő:  Miklós Tamás polgármester

8.) Szigeti strand ez évben tervezett karbantartási és felújítási munkáinak

     előkészítése. 

     Előterjesztő:  Miklós Tamás polgármester

9.) Révfülöp 800 éves jubileumi évfordulója alkalmából maradandó emlékjel létesítésére 

     kiírt „ötletpályázat”-ra érkezett pályázat elbírálása.

     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

1.) Beszámoló a  Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulása tanácsában végzett  

tevékenységről. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  tapolcai  statisztikai  kistérséget  Tapolca  és 

Badacsonytomaj városok, valamint 31 község, illetve nagyközség hét évvel ezelőtt alakította 
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meg,  részben kormányzati  nyomásra.  A törvényi  szabályok  alapján működik   a  kistérségi 

társulás. A 2010. évi önkormányzati választásokat követően 2010. november 5-én alakult újjá 

a  társulási  tanács,  amely  megválasztotta  elnökét,  helyetteseit,  az  elnökséget,  valamint 

bizottságait.  Módosította  alapító  okiratát,  szervezeti  és  működési  szabályzatát.  Az 

előterjesztés  ezzel  kapcsolatos,  az  itt  végzett,  munkát,  tevékenységet,   ill.  társulási 

tevékenységet összegezte röviden. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 

igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.

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

anyagot.  A beszámoló  részletesen tartalmazza  az  együttműködést  az  önkormányzat  és  a 

kistérség között.  Azt tudni kell,  hogy az önkormányzatok a kistérségeken keresztül jutnak 

hozzá jelentős állami támogatáshoz, ami Révfülöp vonatkozásában 13, 5 millió forint volt az 

elmúlt évben. A bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.

Miklós Tamás polgármester: van-e kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatban?

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  írásban  részletesen  beszámolt  a  tevékenységről. 

Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  Császár  László  Tapolca  város  polgármestere  a  kistérség 

elnöke, az elnökség munkájában egyik alelnökként ő vesz részt, míg a Közoktatási Bizottság 

tagjaként Németh László igazgató,   a Szociális, Gyermekjóléti Bizottság munkájában pedig 

Bögös  Rita  a  Révfülöpi  Szociális  Szolgálat  vezetője  vesz  részt.   A  kistérségi  működés 

változások  előtt  áll.  Át  fog  alakulni  az  önkormányzati  rendszer,  várhatóan  a  kistérségek 

felszámolásával,  illetve  hatáskörök  és  kötelező  feladatok  átalakításával.  A  ciklus  közepén 

valamikor be fogja fejezni tevékenységét ilyen formában. Így is hosszabb időn keresztül a 

település  javára  működött.  Aki  elfogadja  a  beszámolót  az  itt  végzett  tevékenységről, 

kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

105/2011. (X.24.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tapolca és Környéke 

Kistérségi Többcélú Társulása tanácsában végzett tevékenységről” szóló beszámolót 

elfogadja.

2.) Tájékoztató a Védőnői Szolgálat munkájáról.
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(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester:  köszönti Zsifkovics Szilvia védőnőt, megkérdezi van-e szóbeli 

kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban?

Zsifkovics Szilvia védőnő: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni a tájékozatót.

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:

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

részletesen  beszámolt  tevékenységéről.  Sok  olyan  tevékenységet  is  végez,  amely  nem 

tartozik a munkaköri leírásába. Munkáját alaposan, lelkiismeretesen végzi.  A bizottság 2 igen 

szavazattal javasolja a tájékoztató elfogadását.

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény, észrevétel:

Török Péter képviselő-testület tagja: elmondja, az anyag tartalmaz kérést a védőnő részéről. 

Miklós Tamás polgármester:  A bizottsági  ülésen erről részletesen beszéltek, erről történt 

intézkedés is. Kérdése a védőnő felé, ha bármilyen kérdéssel fordult az önkormányzat felé 

megoldották-e  ezt  bizonyos  időn  belül  vagy  nem?  Véleménye  szerint  igen.  Amennyiben 

azonnali beszerzésre lesz szükség megoldják, a képviselő-testület elé hozzák.

Varga Béláné alpolgármester: elmondja, megdöbbenéssel olvasta,  hogy a 2007-es felújítás 

óta nem volt festés, az épületre felfut a vadszőlő, erre egy kicsit jobban oda kell figyelni. Úgy 

gondolja a védőnőnek is jelezni kell. Ennek nem lehet anyagi akadálya.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  Kondor  úrral  ezzel  kapcsolatban  egyeztettek, 

részben  meg  is  oldották,  amit  meglehetett.  Napi  kapcsolat  van  a  védőnővel.  Az 

előterjesztéssel  kapcsolatban  vélemények  nem  hangoztak  el.  A  működési  helyszínnel 

kapcsolatban elmondta,  hogy ez egy olyan épület, amelynek a tetőrendszerével gond van, a 

korábbi felújítások ellenére. Régebbi képviselők többször foglalkoztak ezzel. Anyagi kérdés, 

hogy  a  fatornácos  rendszer  felújítására  lesz-e  lehetőség.  Árajánlatokat  kértek.  A 

megnyugtató  megoldáson  dolgoznak.  Ez  a  mindennapi  működést  nem  akadályozza.  Az 

egészségügyi meszelésre oda kell figyelni, megoldják.

Elmondja  továbbá,  hogy  az  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  pozitívan  szólt  a 

tájékoztatóval  kapcsolatban,  a  bizottsági  ülésen  tárgyalták,  főleg  a  várandós  kismamák 

számát,  a  születendő gyermekeket.  Megnyugtató  az,  hogy  kiegyensúlyozott,  biztonságos, 

nagyon jó színvonalon működő védőnői  szolgálat  üzemel,  amely bizonyos  ponthatárt  kell 

elérjen, hogy saját védőnő legyen a településen. Ennek a ponthatárnak jóval fölötte vannak. 

Az  ellátandó  települések  Révfülöp  székhellyel,  Balatonrendes,  Ábrahámhegy  és  Salföld 

településekre is kiterjed.  További jó munkát kíván a védőnőnek. 
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Zsifkovics  Szilvia  védőnő:  elmondja,  az  önkormányzat  mindenben  támogatja  az  védőnői 

szolgálat munkáját, anyagilag is. Rögtön jönnek és igyekeznek segíteni.

Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a tájékoztatóval és azt elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon.

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

106/2011. (XI.24.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Védőnői  Szolgálat 

munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

3.) Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 15/2007. (XII.19.) 

önkormányzati rendelet módosítása.

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság javasolta 

előző ülésén a szociális rendelet felülvizsgálatát és módosítását a ápolási díj tekintetében. 

Jegyző asszony a bizottság által megfogalmazott kérések figyelembevételével elkészítette a 

rendelet módosítását. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 2 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja  a rendeletmódosítást.

Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság:  a  bizottság  3  igen 

szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Miklós  Tamás  polgármester:  van-e  kérdés,  vélemény,  észrevétel,  a  rendeletmódosítással 

kapcsolatban?

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester: aki elfogadja a rendeletmódosítást az előterjesztés, illetve a két 

bizottság véleménye alapján, kézfelemeléssel szavazzon.

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

nélkül megalkotja a

13/2011. (X.25.) önkormányzati rendeletet
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„Az  egyes  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátások  szabályozásáról  szóló  15/2007. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.”

4.) A helyi kábeltelevíziós rendszer hasznosításával kapcsolatban pályázati felhívás 

közzététele  .  

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a képviselő-testület többször foglalkozott már az év 

folyamán is a kábeltelevízió rendszerrel, annak működésével. Az 1992-1994-es években épült 

ki a rendszer, felújítására 2004-ben került sor. A bérleti szerződés december 31-el lejár. A 

hasznosításnak két alternatívája merült fel, az egyik alternatíva a kábeltelevízió értékesítése, 

a másik ismételt bérleti jogviszonyban történő további üzemeltetés. Mivel a jelenlegi bérleti 

szerződés  szerint  az  Ábrahám-Sat  Bt.  üzemeltetővel  lejár  december  31-én,  ezzel 

kapcsolatban előkészítő munkálatokat kell folytatni. Az előterjesztés háromféle javaslatot is 

felvázol, a.)  pontban az értékesítéssel kapcsolatban pályázat kerüljön kiírásra, b.) pontban 

pályázat kerüljön az üzemeltetésre kiírásra, c,) pontban jelenlegi szerződésben rögzített pont 

alapján a jelenlegi üzemeltetővel tárgyaljanak az üzemeltetés folytatása, ill. azzal kapcsolatos 

üzemeltetési forma megváltoztatására. 

Kéri a bizottságok véleményét

Bizottsági vélemény:

Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a bizottság 

javasolja,  hogy  a  jelenlegi  üzemeltetővel  folytassanak  tárgyalásokat,  újítsák  meg  a 

szerződést, garantálják a szolgáltatás folytonosságát és biztonságát. Emellett a bizottság 2 

igen és 1 nem szavazattal támogatja a kábeltévé pályázati úton történő értékesítésének a 

meghirdetését.

Miklós Tamás polgármester:  a határozati javaslat akkor az, hogy folytassanak tárgyalásokat 

a  jelenlegi  bérlővel,  azt  pedig  a  novemberi  ülésre  terjesszék  elő,  ill.  hirdessék  meg 

esetlegesen értékesítésre és azt is terjesszék be annak kapcsán, hogy körülbelül lássák mit ér 

és esetleg jobb pozíciót érjenek el a vállalkozóval való tárgyalás során. Jól értette?

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: igen, ez volt a 

javaslat.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság 2 igen 

szavazattal  javasolja, hogy a kábeltévé rendszer pályázat útján kerüljön értékesítésre és a 

határozati javaslat c.) pontját, hogy a folyamatosság érdekében történjenek tárgyalások.

Miklós Tamás polgármester:  elmondja, nem szakértők kábeltévében. Úgy gondolja, jó lenne 

tudni,  hogy  mit  ér  a  piacon  ez  a  rendszer.  Egyszer  próbálkoztak  az  idén,  akkor  nagyon 

alacsony árajánlatot kaptak,  ami feltételezi akár a vagyonvesztésnek is a lehetőségét.  Azzal 

nem  veszítenének  semmit,  ha  meghirdetnék  újból  pályázatra.  Készítsenek  el  egy  új 

szerződéstervezetet, mindkét bizottságnak ez volt a véleménye. 
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Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  elmondja, 

bizottsági  ülésen  elkerülte  a  figyelmét,  hogy  a  november  9-i  időpont,  ami  a  pályázat 

kiírásánál  szerepel  nagyon  közeli,  nem  tudja,  ennyi  idő  alatt  tudnák–e  eredményesen 

realizálni ezt a pályázati kiírást és egyben az elbírálást. A november 9-i időpontot korainak 

találja. 

Tóthné Titz Éva jegyző:  elmondja, a november 9-i időpontot azért hozták be, hogy még a 

novemberi  testületi  ülésre  beférjen,  a  bizottságok  elé  lehessen  terjeszteni  a  beadott 

pályázatokat. A november 9 úgy jön ki, hogy a vagyonrendelet értelmében 15 napra közzé 

kell tenni a pályázatot. Ha a testület ezt megszavazza,  28-án ez a honlapra felkerül, de a 

megyei napilapban biztos nem fog bekerülni 28-án.

Miklós Tamás polgármester:  elmondja, ma 24-e van, ha a holnapi  nap ebben intézkedés 

történik, három napon belül közzé kell, hogy tegyék. Postázásról van csak szó. A pályázati 

felhívás szövege mindenki előtt ott van. 

Vélemény, észrevétel:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  a  maga  részéről  azt  az  álláspontot 

képviseli, nem kellene az eladással foglalkozni, mert olyan nagy összeget nem fognak érte 

kapni.  Emlékezteti  a  képviselőket  arra,  Révfülöpön  volt  egyedül,  hogy  lakossági 

befizetésekből építették a kábeltévét. Ez azt jelenti, hogy várható esetleg egy olyan jellegű 

reakció, ha eladják és nem jól jönnek ki az új szolgáltatóval, vissza fogják kérni a befizetett 

anyagiakat.  Ez akkor jelentős  összeget  képviselt.  Egyetért,  hogy a mostani  üzemeltetővel 

folytassák  a  tárgyalást,  ismerik  a  működés lehetőségét,  személyét,  nem idegennel  állnak 

szemben. Vannak példák a környéken, hogy eladták a kábeltévét és mind felvásárolták, egy 

korábbi üzemeltető sem üzemelteti a kábeltévét. Arra is kell gondolni, hogy a műszaki rész az 

általános iskolában van, nincs külön bejárata, ez is lényeges szempont az értékesítésnél. Nem 

kaptak  választ  a  bizottsági  ülésen  arra,  hogy   milyen  jelentős  összegű  átállást  igényel  a 

digitális  átállás.  Érdeklődött,  nem  egy  nagy  összegű  költségről  van  szó.  Jó  lenne  ezt 

forintosítani. Most is digitális műsorokat néznek, ha jól tudja.

Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: elmondja, van egy szakvélemény, amely alapján 

ez  egy  meglehetősen  elavult,  rossz  hálózat.  Azt  elhiszi,  hogy  annak  idején  mindenki 

befizetett  erre,  de  most  amikor  zsebbe kellene nyúlni  ismét  meg kellene kérdezni,  hogy 

mindenki beszáll-e egy ilyen jelentősebb összeggel. Nem egy olcsó dolog egy ilyen digitális 

átállás. Vagy majd mindenki hozzátesz a saját zsebéből, - nem biztos, hogy mindenki hozzá 

akar tenni, -  vesz valami beltéri egységet, vagy bármit, amin nézni tudja. A digitális /analógot 

azért  nem  érdemes  összekeverni,  mert  a  digitális  fejállomáson  analóg  jön  a  kép.  Úgy 

gondolja, el kell adni, ebben nincs veszély. Ha multi veszi meg, és jó minőségű szolgáltatást 

nyújt, azzal nincs baj. Amit most kapnak ez egy rossz minőségű, elavult szolgáltatás,  nem 

kevés pénzért. A szakvéleményt a testület összes tagjának megküldi.

Miklós Tamás polgármester:  elmondja,  a testületben egyetértés van, mert mindenki  azt, 

mondja, hogy folyamatos és jó szolgáltatás, a lehető legolcsóbban valósuljon meg. Mindkét 
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bizottság javaslata ugyanaz. Úgy gondolja a testület semmit nem veszt azzal, ha a mellékelt 

pályázati kiírás alapján eladásra meghirdetik és a következő ülésen el tudják dönteni, hogy 

eladják vagy meghosszabbítják a szerződést. Addigra előkészítik a szerződésnek az esetleges 

meghosszabbítását. Összegezve, képviselők részéről többször elhangzott már, hogy nem jó a 

jelenlegi szerződés sem. Ezt felülvizsgálva a kábeltelevíziós és internet szerződést  egy sokkal 

egyszerűbb és garantálhatóbb szerződést kell előkészíteni a jelenlegi szolgáltatóval. Két úton 

indulnak és a következő testületi ülésen az információk birtokában tudnak megfelelő döntést 

hozni. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  előterjesztés c.)  pontjával,  mely  alapján  a  képviselő-

testület egyetért a tulajdonában lévő Révfülöp nagyközség közigazgatási területén kiépült 

kábeltelevíziós rendszer bérleti jogviszonyban történő üzemeltetésével a jelenlegi bérlővel 

történő  egyeztető  tárgyalás  kezdeményezésével,  a  további  bérlet  feltételeiről  és 

időtartamáról – kézfelemeléssel szavazzon.

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

107/2011. (X.24.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzat  tulajdonában lévő Révfülöp Nagyközség közigazgatási 

területén  kiépült  kábeltelevíziós  rendszer  bérleti  jogviszonyban  történő 

üzemeltetésével  a  jelenlegi  bérlővel  történő  egyeztető  tárgyalás 

kezdeményezésével, a további bérlet feltételeiről és időtartamáról. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalás lefolytatására és a 

bérleti szerződéstervezet képviselő-testületi ülés elé terjesztésére.

Felelős:  Miklós Tamás polgármester 

Határidő: 2011. november 11.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztés a.) pontjával, 

mely szerint egyetért a pályázat kiírásával– kézfelemeléssel szavazzon.

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

108/2011. (X.24.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő  Révfülöp Nagyközség közigazgatási 
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területén  kiépült   kábeltelevíziós  rendszer  értékesítésével,  az  ezzel  kapcsolatos 

pályázat kiírásával. 

A képviselő-testület a pályázatot az önkormányzat honlapján teszi közzé. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről  gondoskodjon, 

és a beérkezett  pályázatokat terjessze döntésre a képviselő-testület elé. 

Felelős:  Tóthné Titz Éva jegyző 

Határidő: 2011. október 28.

5.)     Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi belső     ellenőrzési tervének  

jóváhagyása. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  az  államháztartásról  szóló  törvény  rendelkezik  a 

belső  ellenőrzés  céljairól,  a  közpénzekkel  történő  hatékony,  eredményes  szabályszerű 

gazdálkodás szabályairól.  Előírja,  hogy minden év november 15-ig a képviselő-testületnek 

jóvá  kell  hagyni  az  önkormányzatra  vonatkozó  éves  belső  ellenőrzési  tervet.  Kéri  a 

bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:

Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a bizottság 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési tervet.

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  elmondja,  egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési tervet a bizottság.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester:  elmondja, négy ellenőrzési terület került meghatározásra. Aki 

egyetért  az  előterjesztés  szerint  a  bizottságok  véleményével  és  az  ellenőrzési  tervvel 

kézfeltartással szavazzon.

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

109/2011. (X.24.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az  önkormányzat 2012. 

évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző

Határidő: folyamatos, és 2012. december 31.
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6.)  A  Révfülöp  Halász  utcai  térség  4/2.,  1278.,  1279/1.,  hrsz-ú  ingatlanok  egységes 

arculatának kialakítása, az ingatlanok kulturális, idegenforgalmi hasznosítására fejlesztési 

koncepció, tanulmányterv készítésére árajánlat kérése.

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  többször  foglalkozott  a  testület  a  Halász  utcában  lévő 

idegenforgalmi, kulturális központ egységes arculatának kialakításával. A hajókikötő, Európa 

sétány,  rózsakert,  játszótér  felújításra  került.  Néhány  terv  is  készült,  többek  között  a 

kikötőnek  a  part  menti  szakaszának  a  rendezésére,  ha  pályázatra  lenne  lehetőség  ezzel 

tudjanak pályázni. Másrészt a térségben jelentős magánerős beruházások is voltak, gondol 

itt  az  Attacca  kialakítására,  ill.  mellette  a  köztér  kialakítására,  kisebb  szolgáltató  egység 

kialakítására. Az ott lévő bérleti időszak lejártához közeledik. Jövő évben lejárnak az ottani 

bérleti lehetőségek, ill. pályázat útján újabb pályázat fog várhatóan kiírásra kerülni. Ez is adja 

a  lehetőséget  a  végiggondolásra,  hogy  az  egész  területen  mit,  hogyan  szeretnének, 

önkormányzatilag milyen lépéseket tegyenek. A településüzemeltetést felszámolták, az ott 

lévő  területet  rendezték,  megteremtették  az  objektív  lehetőségét  annak,  hogy  kicsit 

végiggondolják az arculatot. Képviselők egy évvel ezelőtt már felvetették, hogy az ott lévő 

sátor, ponyva ernyőt el kellene ott tüntetni. Szabadtéri színpadot kellene építeni. Többféle 

javaslatot is  megfogalmaztak a képviselők. 2011. júniusában írásban kérte a képviselőket, 

hogy  fogalmazzák  meg írásban javaslataikat  térséggel  kapcsolatban.  Az  előterjesztés  arra 

vonatkozik,  hogy  pályázati  úton  valakiket  vagy  valakit  felkérjenek,  hogy  végiggondolja  - 

többszöri  egyeztetés  alapján   -  ennek  a  térségnek  a  fejlesztését.  Kéri  a  bizottságok 

véleményét.

Bizottsági vélemény:

Kondor Géza Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság Elnöke:  elmondja,  a 

bizottság  az  árajánlat  kiírásával  egyhangúlag  egyetértett,  a  benyújtott  tervezési  program 

jelentős  részével  szintén  teljes  konszenzus  van.   Az  ott  működő  épületek  funkcióját,  a 

későbbiekben  pontosíthatják.  Ez  az  árajánlat  bekérés  nem  befolyásolja.   A  bizottság 

egyhangúlag javasolja az árajánlat bekérését.

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

javasolja a tanulmányterv elkészítéséhez a tervezői árajánlat bekérését. 

Kérdés:

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, konkrétan ki kellene mondani, hogy kitől 

kérnek árajánlatot.

Miklós  Tamás  polgármester:  képviselő  úr  tegyen  javaslatot.  Javasoljanak  a  Tisztelt 

Képviselők, hogy kitől kérjenek árajánlatokat. 
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Csend. A képviselők javaslatot nem tesznek.

Miklós Tamás polgármester: Ő tudná javasolni Pupos Csaba urat. Krizsán András úr, éppen 

ma járt a hivatalban ő is felvetette, hogy érdeklődik a tervezéssel kapcsolatban. Korábban 

készített már tervet. Ez már kettő, van-e még javaslat?

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: mindenképpen 

olyan kellene, aki ismeri és kötődik a helyhez. Úgy gondolja mindkét személy kompetens és 

nem biztos, hogy egy harmadik idegen személy kellene. 

Miklós Tamás polgármester:  a bizottsági  ülésen felmerült,  hogy egészüljön ki  a tervezési 

program  a  parkoló  kialakítással.  Ezt  is  végig  kell  gondolni.  A  javaslat  az,  hogy  kerüljön 

árajánlat bekérésre a mellékelt tervezési program alapján, a következő testületi ülésen pedig 

döntenek a beérkező  ajánlatokról.  A  javaslat  kiegészült  azzal,  hogy  Pupos Csaba tervező 

mérnöktől és Krizsán András tervező mérnöktől kérjenek árajánlatot. 

Vélemény:

Gángó István képviselő-testület tagja: a tervezési program 1. pontban le van írva: közösségi 

ház, meglévő épületrészek építészeti értékeinek feltárása, TOURINFORM Iroda , Honismereti 

Múzeum kiállítási tér kialakítása stb. Tisztázzák le, van egy jól működő Tourinform Irodájuk, 

most  még  egy  újabbat  kell  alakítani,  ez  ismét  költség,  itt  marad  egy  üres  épület,  ez 

pénzkidobás. Meg kell mondani a tervezőnek, hogy mit akarnak. Jó lenne erről is konkrétan 

beszélni. Bizottsági ülésen ő vetette fel, hogy szükség lenne a Halász utcában parkolóhely 

kialakítására.  Az  objektumoknak  tartozékai  a  parkolók.  Kiegészítené  a  javaslatot,  hogy  a 

tervezőktől  kérjenek be két személytől  árajánlatot,  kérjék meg egyúttal  azt  is,  valamelyik 

biztosan nyer a kettő közül,  a másikat kérjék fel,  erre az időszakra egy főépítészi  feladat 

ellátására és ezt mennyiért vállalná. Szakmai tanácsot adnának. Javasolja, kérjenek tőlük erre 

is árajánlatot. 

Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: elmondja, 

amikor  lassan  egy  éve  belevágtak  a  Halász  utca  felújításába,  akkor  szinten  forró  fejjel 

belementek  volna  még  tervezés  nélkül  is.  Most  az  a  konszenzus  született,  hogy  egy 

hozzáértő  mérnököt  bízzanak  meg az  arculat  megtervezésével.  Úgy  gondolja,  nem lenne 

feltétlenül szükséges, hogy még egyéb védelmi fokozatokat építsenek be, ami pénzbe kerül, 

mert nyilván ezt senki nem csinálja meg ajándékba. Kontrollnak itt vannak ők, illetve az előző 

tervek.  Úgy gondolja,  aki  megfelelő árajánlatot  tesz  és a  testület  jóváhagyja,  az  mielőbb 

lásson hozzá a konkrét tervezési munkához. Azért, hogy ne akadjanak el mindjárt az elején az 

épületek funkcionális problémáinál, ráérnek majd akkor megvitatni, amikor itt lesz az ideje.

Miklós  Tamás  polgármester:  árajánlatkérésről  van  szó.  Az  elnyert  pályázó  többszöri 

egyeztetés  kapcsán  fogja  elkészíteni  a  tervet.  Kér  esetleg  pályázatírói  segítséget  vagy 

tanácsot. Turisztikai pályázatok kerültek kiírásra tudomása szerint, meg kell nézni, hogyan 

lehetne  bekapcsolni  ennek  a  reális  megvalósítását  ezekbe.  Első  lépés  az  elhangzottak 
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figyelembevételével Krizsán Andrástól és Pupos Csabától egy tervezői árajánlatot kérnek be 

a következő testületi ülésre.  Aki ezzel a javaslattal egyetért kézfelemeléssel szavazzon.

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

110/2011. (X.24.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülte  egyetért  azzal,  hogy  a 

Halász utcában lévő 4/2, 1278, 1279/1 hrsz-u ingatlanok kulturális, idegenforgalmi 

hasznosítására fejlesztési koncepció, valamint tanulmányterv elkészítésére tervezői 

árajánlat kerüljön bekérésre Krizsán András tervezőtől és Pupos Csaba tervezőtől.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok bekérésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2011. november 30.

7.)  A  Révfülöp  Káli  út  17.  sz.  alatti  közösségi  épület  IKSZT  tetőterének  turisztikai 

hasznosítása, tervdokumentáció készítésére beadott árajánlat elbírálása.

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja,  Révfülöp Káli  u. 17. szám alatt, az egykori édász 

épületnél, az Integrált Közösségi  Szolgáltatói  Tér építési munkái  befejezéshez közelednek. 

Közösségi  ház  jövőbeli  működési  területe  az  épület  földszinti  részére  korlátozódik.  Az 

emeleten közel 400 m2 alapterületű a beépített tér, ahol korábban három apartman került 

kialakításra. Az emeleti rész gépészetileg (ivóvíz, szennyvíz, elektromos áram, fűtésrendszer) 

leválasztható az Integrált Közösségi Tértől és önállóan is működtethető. A hasznosítása az 

önkormányzatnak egy lehetőség a jövőben, hogy olyanra használja,  amelyből esetlegesen 

bevételei képződnek. A közösségi  ház tervezője Pupos Csaba tervező volt, aki korábban a 

jelenleg  üresen  álló  tetőtéri   épületrész  beépítésére  egy  alaprajzi  vázlattervet  készített. 

Ebben  a  vázlatban  3  db  magas  komfort  fokozatú  apartman,  hozzátartozóan  68  m2 

alapterületen 3 db emelt komfort fokozatú apartman, továbbá iskolai csoportok fogadására 

alkalmas  221  m2  alapterületen  egyéb  szálláslehetőséget  lehet  kialakítani.  Erre  kértek  a 

korábbi javaslat alapján árajánlatot. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:

Kondor Géza Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság Elnöke:  elmondja,  a 

bizottság  -  egyhangúlag  -  a  határozati  javaslat  b.)  változatát  javasolja  elfogadásra,  mely 

szerint  az  IKSZT  épület  tetőterében  kialakításra  kerülő  turisztikai  szálláshely 

megvalósításához szükséges bejelentési kötelezettségi szintű koncepció terv kidolgozásával 

bízzák meg a vállalkozót. 
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, ez azt jelenti, hogy a belső átalakításokra, szigetelés 

kialakításra kerülne sor, ami valószínűleg építési engedély köteles. Amennyiben meg tudják 

csinálni, kiadható vagy akár részben kiadhatóvá tennék a tetőteret a jövő évtől, hogy némi 

pénzt hozzon az önkormányzatnak. 

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény:

Gángó István képviselő-testület tagja: miért a b.) pontot választották? Ha építési engedély 

szintű az 750.000 Ft engedélyezési terv és egymillió-kettőszázezer + Áfa, összesen kettőmillió 

forint  +  Áfa  tervezési  költséget  jelente,  ha  építési  engedélyt  kérnek.  Nem  nagyon  sok 

különbség van a két munka között, így viszont 250.000 Ft + Áfa amibe a bejelentés alapján a 

művezetés, meg egyéb költségei is bent van. Ezért választották ezt a megoldást a bizottság 

részéről.

Miklós  Tamás  polgármester:  a  bizottság  elnöke  elmondta  a  bizottság  véleményét.  A 

bizottság részletesen megtárgyalta, az olcsóbb és racionálisabb megoldást választották. 

Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke: elmondja,  a  tetőtérbeépítéssel  kapcsolatban 

három  alternatíva  hangzott  el.  Egy  emeltszintű,  középszintű  és  a  diákok  fogadására.  A 

diákokra nagyon kell vigyázni, az egy csapda, el fognak menekülni az emelt szinten lakók. 

Ismeri a diákcsoportokat. A három funkciót nem szabadna együtt.

Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  elmondja, 

elmondta képviselő úr 250.000 Ft + Áfa ajánlatát, amit jóváhagytak az 187.500 Ft + Áfa. Nagy 

jelentősége  nincs  ennek,  de  szerette  volna  kihangsúlyozni,  hogy  egy  nagyon  mérsékelt 

árajánlatot kaptak, önmérsékletet tanúsított a tervező. Semmi értelme nem lett volna annak, 

hogy hibrid legyen,  tehát más tervezze az alját  és a tetejét,  ahol  a gépészeti  rendszerek 

keverednek.  Úgy  gondolja,  ez  egy  nagyon  reális  és  nagyon  jó  ajánlat.  A  jelentkező 

problémákat  bíznak  benne,  hogy  a  tervező  figyelembe  veszi,  megfelelő  szigeteléssel, 

kialakítással.

Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával, az előterjesztés  határozati 

javaslatának b.) pontjával kézfeltartással szavazzon.

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

111/2011. (X.24.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Révfülöp Káli 

u. 17. szám alatt lévő IKSZT épület tetőterének turisztikai szálláshely kialakításával. 

A  beérkezett  árajánlat  alapján  megbízza  Pupos  Csaba  tervezőt  az  IKSZT  épület 
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tetőterében kialakításra kerülő turisztikai  szálláshely  megvalósításához szükséges 

bejelentési  kötelezettségi  szintű  koncepcióterv  kidolgozásával  187.500.-  Ft  +  Áfa 

vállalási áron.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  tervezővel  fentiek 

szerint a vállalkozói szerződést kösse meg. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2011. október 31.

8.) Szigeti strand ez évben tervezett karbantartási és felújítási munkáinak

előkészítése.  (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester: elmondja,  elindították  a  fejlesztési  munkálatokat  nettó  13 

millió forint körüli összeget költöttek a  Császtai strandra. Az előterjesztés arra vonatkozik, 

hogy a Szigeti  strandon még ez évben folytassák a megújítását a strandi építményeknek, 

konkrétan a régi strandi épületrésznek a felújításával, pelenkázó, tároló kialakítására. Az idén 

megcsinálták a tetőt, vakolást, illetve esztétikai és egyéb beruházásokat,  valamint a teljes 

öntöző rendszer. Az előterjesztés arra vonatkozik, hogy még az idei évben kb. 2,1-2,3 millió 

forintos  értékben  a  felsorolt  építési  munkákat  még  elvégeztessék.  Kéri  a  bizottság 

véleményét.

Bizottsági vélemény:

Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság Elnöke:  elmondja a 

bizottság 3 igen szavazattal javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester:  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  bizottság  javaslata alapján a  régi 

öltöző  épület  és  vízpart  mellett  lévő  szennyvíz  elvezető  hálózat  felújításra,  illetve  az 

öntözőrendszerrel  kapcsolatos  előkészítés  megtörténjen,  ezzel  kapcsolatban  ajánlatokat 

kérjenek be és a szerződés megkötésre kerüljön – kézfelemeléssel szavazzon.

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

112/2011. (X.24.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy 

Révfülöp  Szigeti  strandon  a  régi  öltöző  épület  és  vízpart  mellett  lévő  szennyvíz 

elvezető hálózat felújításra kerüljön. Felkéri a polgármestert az építési munkákkal 
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kapcsolatos  árajánlatok  megkérésére,  egyben  felhatalmazza  a  legkedvezőbb 

ajánlatot adó kivitelezővel történő szerződés megkötésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2011. október 31.

9.) Révfülöp 800 éves jubileumi évfordulója alkalmából maradandó emlékjel létesítésére 

kiírt „ötletpályázat”-ra érkezett pályázat elbírálása.

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a település okleveles említésének 800 éves jubileumi 

évfordulója alkalmával maradandó emlékjel létesítésére „ötletpályázatot” írt ki a képviselő-

testület. A pályázat kiírásra került, felkéri jegyző asszonyt ismertesse milyen eredménnyel.

Tóthné Titz  Éva jegyző:  elmondja,  „ötletpályázat”  beadási  határideje 2011.  október  10-e 

volt.   A  beadási  határidőn  belül  egy  pályázat  érkezett  a  Révfülöpi  Fürdőegyesülettől.  A 

Révfülöpi  Fürdőegyesület  révfülöpi  emlékmű,  révészszobor  felállítására  nyújtott  be 

pályázatot.

Miklós Tamás polgármester: tárgyalta mindkét bizottság, kéri a bizottságok állásfoglalását.

Bizottsági vélemény:

Kondor Géza Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság Elnöke:  elmondja,  a 

bizottság a Fürdőegyesület által javasolt pályázatot egyhangúlag támogatja, javasolja, hogy a 

polgármester  úr  folytasson  tárgyalásokat.  A  helyszín  meggondolást  érdemel. 

Ragaszkodnának  ahhoz,  vagy  a  rózsakert  vagy  valamilyen  vízparti  környezetben kerüljön 

felállításra. A bizottság elfogadásra javasolja a beérkezett pályázatot.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság - 1 igen 

és 1 nem szavazattal - nem tudott állást foglalni a benyújtott pályázattal kapcsolatban.

Miklós Tamás polgármester: elmondja, jelen van a Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke, aki a 

pályázatot az egyesület részéről beadta. Megkérdezi kívánja-e szóban kiegészíteni a beadott 

pályázatot?

Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke:  elmondja, készítettek egy rövid animációs filmet 

gondolatébresztőnek, azért, hogy a testület életnagyságban láthassa három alternatívában 

ezt  a  szobrot.  Civil  szervezetük  jelentős  összeggel  támogatja  ennek  a  szobornak  a 

létrehozását, megvalósítását. Javasolja, tekintsék meg a filmet.

(A film a képviselő-testület tagjai részére levetítésre került.)

Elmondja  továbbá,  ha  ma  a  képviselő-testület  részéről  kedvező  döntés  születik,  akkor 

elindulhat a folyamat. Úgy gondolja, most felelőtlenség lenne egy összeget megnevezni, kéri 

november végén térjenek vissza erre. Kezdeményeznek egy akciót, megpróbálnak lehetőség 

szerint  minél  több  pénzt  összegyűjteni.  Beszélt  tegnap  a  művész  úrral,  olyan  ígérvényt 
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kapott,  amennyiben elindulhat  a  szobor  elkészítése,  akkor  legkésőbb a jövő évi  Balaton-

átúszásig elkészülne a szobor.

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény:

Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  bizottsági  ülésen  is  elmondta,  hogy  az 

önkormányzatnak nagyon sok mindenre szüksége lenne a pénzre, más jellegű feladatokra. 

Tehát ez nem létszükséglet. A pályázatot benyújtó civil szervezet vezetője Zsitnyányi úr olyan 

tájékoztatást adott, amit most megerősített, hogy ha az önkormányzat elfogadja, akkor nagy 

részében anyagilag  is  támogatja.  Elhangzott,  hogy  keresni  fogják  azt  lehetőséget,  hogy  a 

többi civil szervezetet is megkeresik anyagi támogatás céljából. Azzal a feltétellel támogatja a 

megvalósítást,  ha  az  önkormányzatnak  egy  fillér  kiadásába  nem  kerül.  A  800  éves 

évfordulóra  elég  sok  kulturális  programmal  megemlékeztek.  Tudomásul  kell  venni,  hogy 

nehéz  gazdasági  helyzet  van,  ami  csak  tovább  nehezedik.  Vannak  olyan  12  ciklusra 

visszanyúló ígéretük, amivel még csak nem is foglalkoznak, pl. az Aranyhíd utca rendbetétele. 

Ebből  a  szempontból,  ismételten  mondja  támogatja  a  megvalósítást,  de  azzal,  hogy  az 

önkormányzatnak ez ne jelentsen kiadást.

Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  elmondja, 

annyiban szimpatikus volt az ajánlat, hogy figuratív, a tájnak a sajátosságait kifejezi, révész és 

egyéb vízzel kapcsolatos téma. Biztos benne, hogy az embereknél sikert arat. Példaképpen 

fel tudják hozni a balatonfüredi mólón álló hasonló sziluettű alakzatokat,  amik semmiféle 

közbotránkozást nem okoztak. Biztos benne, hogy a turisták és az itt lakók el tudják fogadni. 

Az  ajánlattal  kapcsolatban  megemlítheti,  amikor  erről  első  lépcsőben  döntöttek  a 

Fürdőegyesület  közel  50%-os  támogatottságot  prognosztizál  a  gyűjtés  eredményétől 

függően. 

Miklós  Tamás  polgármester: összefoglalva  elmondja,  arról  kell  dönteni,  hogy 

eredményesnek ítélik-e a pályázatot. Úgy emlékszik több képviselő javaslatára fogalmazták 

meg az előző ülésen, amikor volt bent egy teljesen más koncepció, akkor az volt a döntés, 

hogy írjanak ki pályázatot. Most van pályázat és pályázó, most meg ne foglalkozzanak vele! 

Úgy  gondolja  ez  egy  nagyon  jó  összefogás  lehetősége  a  helyi  civileknek  és  az 

önkormányzatnak.  800  éves  évforduló  kapcsán  egy  teljesen  megszűnt  régi  magyar 

foglalkozás, amely a település neve a „rév” is fakad. Tegnap nézte az internetet a felvidéken 

van egyetlen egy révész szobor és a révész evezőt tartó füredi szobor. Nincs is több. Egy 

kicsit egyedi műalkotás is lehet, amennyiben ezt esztétikailag és arculatában úgy készül el és 

egy  maradandó  emlékjele  lehet  a  településnek.  Hiszi  azt,  hogy  ehhez  hozzájárulhatnak 

egyének is, nem csak a civil  szervezetek. Ha ezt a Fürdőegyesület felvállalja,  úgy ahogy a 

polgármesteri lánccal kapcsolatosan egy jelképpel gyarapodott az önkormányzat. Azt azért 

nehezen tudja elképzelni, hogy az önkormányzat, ami a polgárok összességét jelenti, ebből 

kivonul.  Pont  azok,  akiknek  leginkább  ösztönözni  kellene  az  ilyen  jellegű  összefogást  és 
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magára  hagyják  esetleg  a  civil  szervezetet.  Javasolja,  ahogy  ez  elhangzott  a  bizottság 

véleményébe,  ahogyan  a  határozati  javaslatban  szerepel,  eredményesnek  nyilvánítani  a 

pályázatot,  felhatalmazni a polgármestert a helyszín konkrét egyeztetésére, ill. a pénzügyi 

költségekkel kapcsolatosan a következő testületi ülésre visszahozni. 1.350.000 Ft-ba kerülne 

a Fürdőegyesület szerint, ehhez jelentősen hozzájárulna. Novemberi ülésen konkrétan látni 

fogják, hogy mennyivel, de a megerősítő határozat az a civil szervezet és a település lakói 

felé is egy megerősítés lehet, hogy támogassák. 

Aki egyetért azzal, hogy eredményesnek nyilvánítják a pályázatot azzal, hogy a novemberi 

ülésre további egyeztetést folytatnak a helyszínről ill. a pénzügyi keretekről, kézfelemeléssel 

szavazzon.

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

113/2011. (X.24.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöp  800  éves 

jubileumi  évfordulója  alkalmából  a  maradandó  emlékjel  létesítésére  kiírt 

„ötletpályázatot” eredményesnek nyilvánítja. Elfogadja  és támogatja  a  Révfülöpi 

Fürdőegyesület által benyújtott pályázatot azzal a kitétellel, hogy a polgármester a 

megvalósítással kapcsolatosan további tárgyalásokat folytasson a helyszín illetve a 

pénzügyi költségek viselésének tekintetében a pályázóval.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2011. november 24.

Bejelentések:

Miklós Tamás polgármester: 

- Tájékoztatást ad, illetve szó szerint ismerteti az Alaptörvény Asztalával  kapcsolatos 

tájékoztató anyagot. 

- A Révfülöpi Honismereti Egyesület tisztelettel meghív minden érdeklődőt október 28-

án pénteken 17 órától a Tóparti Galériába a VI. Révfülöpi Virtuális Honismereti séta 

rendezvényére. Térben, időben a település történetével, építményeivel, látnivalóival 

régi  fürdőlevelekkel  és  képekkel  vetítéssel  „sétálnak”.  Szeretnék  meghallgatni  a 

jelenlévők visszaemlékezéseit, információt ezekről a régi létesítményekről.  Egyúttal 

az  Országos  Honismereti  Szövetség  kitüntetésének  a  Honismereti  Emléklapnak  az 

átadására is sor kerül egy révfülöpi polgár részére. Mindenkit szeretettel várnak.

Zsitnyányi István Fürdőegyesület  Elnöke: elmondja, megkéri  a révfülöpieket, akik nézik a 

televíziót és úgy ítélik meg, hogy csatlakoznak a szobor felállításához, akkor a Kinizsi Banknál 

a számlájukra be lehet fizetni az összeget „szobor” címen.

18



Miklós Tamás polgármester: kéri, hogy ezzel kapcsolatos felhívást eljuttatni szíveskedjenek 

a hivatal e-mail címére és az információs táblán ill. plakátokon, önkormányzati hirdetőkön 

elhelyezik az ezzel kapcsolatos információs felhívást.

Tisztelt Képviselők ! Érdemben tartalmas és együttműködő ill.  együttgondolkodó testületi 

ülésen  vannak  túl.  További  lépéseket  próbálnak  megfogalmazni  és  kezdeményezni. 

Mindenkinek  eredményes  és  jó  munkát  kíván.  A  Képviselő-testület  ülését  17.15  órakor 

berekeszti. 

kmft.

Miklós Tamás Tóthné Titz Éva

polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Béláné                                      Eitner József 

önkormányzati képviselő.
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