
Szám: 1/3/1/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 2012. február 13-án 
(hétfőn) 14.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme

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

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő 

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos,
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs, Kalmár György

            főszerkesztő, Dr.Szabóné Barsi Katalin Tourinform Irodavezető,
Ifj.Szegi János Sportegyesület Elnöke

Tanácskozási joggal jelen van: Tóth Csaba Vízi Sportegyesület Elnöke, ifj.Szegi János
   Horgászegyesület, Nagyközségi Sportegyesület Elnöke.

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  a  civil  szervezetek 
képviselőit,  a  napirendi  pontok  előterjesztőit,  Révfülöp  nagyközség  polgárait,  akik  a 
televízión keresztül kísérik figyelemmel a képviselő-testület ülését.
Megállapítja,  hogy tanácskozási  joggal  jelen van Tóth Csaba Vízi  Sportegyesület  Elnöke, 
ifj.Szegi János Nagyközségi Sportegyesület Elnöke.
Távolmaradását bejelentette Kálomista Gábor képviselő. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Az ülést megnyitja. 
Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv-hitelesítők  személyére.  Kéri  vita  nélkül  szavazzák  meg. 
Javasolja Kondor Géza és Eitner József képviselő urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kondor Géza képviselő, 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 két 
ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás polgármester: szóbeli  kiegészítés:  2011.  december  19-i  testületi  ülés  óta 
történt események:
2012. január 18-án került sor a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
által összehívott szakértői bizottság részvételével a településen elhelyezendő Révész szobor 
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1:5- ös léptékű gipsz modell bírálatára és a helyszíni szemlére. A Bizottság munkájában részt 
vett  Pázmándi  Antal  keramikusművész,  Rieger  Tibor  szobrászművész,  Simonffy  Szilvia 
művészeti  főtanácsadó,  valamint  Tarr  Miklós  szobrászművész  és  Zsitnyányi  István 
fürdőegyesületi elnök úr, Ruza József elnökségi tag, Müller Márton főtanácsos, Dr. Horváth 
Gyula a BAHART Zrt. vezérigazgatója és jómagam.
A szobor elhelyezését  a révfülöpi  kikötő területén  a Társaság nevében dr.  Horváth Gyula 
vezérigazgató úr messzemenően támogatta.
Az  elmúlt  években  többször  kezdeményeztük  az  Aranyhíd  utca  ivóvíz  gerincvezeték 
felújítását.  Január 25-én kelt  válasz  alapján:  „Révfülöp  Aranyhíd  utcában – tekintettel  a 
tervezett  útburkolat  felújítására  – az ivóvíz gerincvezeték rekonstrukcióját  elvégezzük.  Az 
ivóvíz  gerincvezeték  rekonstrukciója  vízjogi  létesítési  engedély  köteles.  Az  ivóvíz 
gerincvezeték rekonstrukció terveztetését és engedélyeztetését 2012-ben kívánjuk elvégezni. 
A kivitelezésre ezt követően 2013-ban kerülhet sor.”
Kötetlen  képviselői  találkozót  kezdeményeztem  2012.  január  24-én a  költségvetéssel 
kapcsolatos képviselői javaslatok meghallgatására, megbeszélésére.
Közmeghallgatásra került sor 2012. január 27-én az Általános Iskolában.
Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulási Tanács ülésére került sor 2012. január 31-
én, amelynek napirendjén az Általános Iskola 2012. évi költségvetési terve, illetve a belső 
ellenőrzéssel  kapcsolatban  intézkedési  terv  megvitatása  szerepelt.  Ez  utóbbit  elfogadta  a 
Társulási Tanács, a költségvetést újratárgyalásra utalta.

(Török Péter képviselő megérkezett az ülésre. Képviselő-testületi tagok száma: 6 fő)

Révfülöp és Térsége Óvodafenntartó Társulási Tanács ülésére került sor 2012. január 31-én, 
amelynek  napirendjén  az  Óvoda  2012.  évi  költségvetési  terve,  illetve  a  szeptembertől 
megnövekedő óvodai gyermeklétszám emelkedése miatti  kétcsoportos óvodafejlesztést  elvi 
támogatásáról esett szó. Mindkettőt támogatta a Tanács.
Révfülöpi Szociális Alapszolgáltató Társulás Tanácsa ülésére került sor 2012. január 31-én, 
amelynek napirendjén a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2012. évi költségvetési terve illetve a 
belső ellenőrzéssel kapcsolatban intézkedési terv megvitatása szerepelt. Mindkettőt elfogadta 
a Tanács.
Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás újabb ülésére került sor 2012. február 6-án, 
amelynek napirendjén az Általános Iskola 2012. évi módosított költségvetési terve szerepelt. 
Az  iskola  költségvetését  többségi  szavazással  a  Társulási  Tanács  csökkentett  formában 
elfogadta.
Nem önkormányzati  hír,  de Révfülöp jó  hírnevéről  van  szó.  Gratulálunk  a  Balatontourist 
révfülöpi  Napfény  Kemping  vezetésének  a  Top  Camping  2011 cím  elnyeréséhez.  622 
európai  kemping  közül  48  kemping  nyerte  el  a  vendégek  szavazatai  alapján  e  címet.  A 
hollandiai Utrechtben rendezett „Vakantiebeurs” turisztikai kiállításon adták át a díjat Balogh 
Ildikó kempingvezetőnek.
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Eitner József  Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke:  a bizottság  átruházott 
hatáskörben  az  alábbi  határozatokat  hozta:  19  kérelem  érkezett  átmeneti  segéllyel 
kapcsolatban.  16 fő részére,  összesen 265.000 Ft  átmeneti  segély került  megállapításra.  3 
esetben a kérelem elutasításra került a jogosultság hiánya miatt. Lakásfenntartási támogatásra 
egy esetben nyújtottak be kérelmet. Egy háztartás részére havi 5900 Ft került megállapításra 1 
évre a jogosultság fennállása esetén. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 5 fő gyermek 
esetében  nyújtottak  be  kérelmet.  2  fő  részére  15.000-15.000  Ft  támogatás  került 
megállapításra. 2 fő részére az étkezési térítési díjból 30-30 % került átvállalásra. 1 fő részére 
40.000  Ft  támogatás  került  megállapításra,  4  hónapra  10-10.000  Ft  összegben.  Fűtési 
támogatás megállapítására 2 kérelem érkezett, mely mindkét esetben jogosultság hiánya miatt 
elutasításra került. 

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  a  jelentéssel  és  az  elhangzott  szóbeli 
kiegészítéssel, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

1/2012. (II.13.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel 
együtt elfogadja.

Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó 
javaslatot.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

Napirend

1.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetése.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
2.) A felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról szóló 10/2009. (VII.6.)
     Kt. rendelet felülvizsgálata.   
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

3.) Beszámoló a Révfülöp Kártya kedvezményes turisztikai szolgáltató-rendszer
     működéséről, megújításáról.
     Előterjesztő: Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke,
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                          Dr.Szabóné Barsi Katalin Tourinform Iroda Vezető
4.) Tájékoztató a „Révfülöpi Képek” és a „Villa Filip” Televízió működéséről.
     Előterjesztő: Kalmár György főszerkesztő
5.) Tájékoztató az IKSZT tervezett működéséről.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
6.) Beszámoló a Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről.
     Előterjesztő: ifj. Szegi János sportegyesület elnöke
7.) Területi ellátást biztosító háziorvosi tevékenység egészségügyi vállalkozási formában
     való működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester 
8.) A Császtai strandi helyiségek bérbeadására pályázat kiírása.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
9.) A Szigeti strandi helyiségek bérbeadására pályázat kiírása.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
10.) Az IKSZT épületében lévő 2 db helyiség üzleti célra történő bérbeadására pályázat
       kiírása.
      Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
11.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő költségelven bérbe adható 
       lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása.
      Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
12.) Részvétel a XII. Finn-Magyar testvérvárosi konferencián.

       Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

1.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester:  elmondja, a 2012 évi költségvetés előterjesztését követően az 
Általános Iskolát működtető Intézményirányító Társulási Tanács január 31-én, ill. február 6-
án tárgyalta. Módosította az iskola költségvetését, kiadási és bevételi előirányzatát,  3.600 e 
Ft-tal  csökkentette.  Az  iskola  elfogadott  költségvetése  beépül  Révfülöp  Nagyközség 
Önkormányzatának  –  mint  gesztor  önkormányzatnak  –  a  költségvetésébe.  Ezekkel  a 
számokkal  módosítani  kellett  a  költségvetést.  A  képviselők  az  ülés  előtt  megkapták  a 
pontosított  költségvetést.  Tartalmában  nem módosul  a  költségvetés,  ugyanakkor,  mivel  át 
kellett  vezetni  a  társulási  tanács  döntését  a  főösszegek,  a  személyi  és  dologi  részek 
módosultak.  Kéri  ennek  figyelembevételével  az  eredeti  dolgokat  tárgyalják,  elfogadásánál 
viszont  már  a  beépített,  módosított  javaslatokat  kell,  hogy elfogadják.  Kéri  a  bizottságok 
véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
mivel  a  költségvetés  terjedelmes  anyag  és  viszonylag  kevés  idő  állt  rendelkezésre  az 
áttanulmányozására a legtöbb észrevétel,  a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2012 évi 

4



felhalmozási kiadások előirányzatával kapcsolatban merült fel. A bizottság abban egyetértett, 
hogy takarékos év elé kell, hogy nézzenek, meg kell erősödni. A javaslatok arra irányultak, 
hogy mit lehetne fájdalom nélkül kihagyni a költségvetésből. A bizottság 3 igen szavazattal, 1 
nem  szavazattal  úgy  döntött,  hogy  a  beterjesztett  költségvetésből  a  4.sz.  mellékletben 
található  4  millió  forintos  kandeláber  kivitelezést  elhagyja,  a  többi   vita  tárgyát  képezte. 
Ennek a tételnek a törlése alapján a bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra 
javasolja a költségvetést.
Eitner József Oktatási, Szociális  és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottsági 
ülésen több kérdés felmerült, melyre részletes választ kaptak. Takarékos gazdálkodással ez a 
költségvetés  biztosítja  a  település  zavartalan  működését.  A  bizottság  3  igen  szavazattal 
elfogadásra javasolja a költségvetést.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  alaposan  megvitatta  mind  a  két  bizottság  az 
előterjesztést. Előzőleg írásban kért javaslatot a képviselőktől a költségvetésben realizálódott 
dolgok  tervezéséhez.  Kötetlen  képviselői  találkozón  is  szót  ejtettek  a  lehetőségekről. 
Többszörösen körbejárták.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Varga  Béláné  alpolgármester:  Tisztelt  Képviselő-testület!  Az  Általános  Iskola,  amelyet 
Balatonhenye,  Kővágóörs,  Köveskál,  Szentbékkálla,  Mindszentkálla,  Salföld,  Kékkút, 
Balatonrendes és Révfülöp, mint gesztor települések iskolafenntartó társulást tartanak fenn. 
102.755e  Ft  költségvetéssel  került  be  az  anyagba,  ebbe  módosítás  is  történt.  Jelenleg  az 
iskolának 115 fő tanulója van. Közel 30-40 gyermek más iskolába jár a társulás területéről 
Zánka és Tapolca városba elsősorban. Ezeknek a gyerekeknek a településenkénti megoszlása 
Révfülöp 44 és Kővágóörs 38 fő, ez összesen 82 fő a két településről. A többi 7-8 településről 
5-7 fő a bejáró gyermek. Az állami normatíva, sajnos az egész országban, nem elég az iskola 
működtetéséhez,  ezért  a  társult  települések  a  normatíván  felül  a  gyermekek  létszáma  és 
természetesen  a  szolgáltatások  igénybevétele  arányában  hozzájárulnak  az  iskola 
fenntartásához.  Ennek  43.664e  Ft  az  összege.  Értelemszerűen  a  két  település  Révfülöp 
15.901e Ft-ot fizet, Kővágóörs pedig 15.297 e Ft-tal járul hozzá az iskoláztatás költségeihez. 
Ha ezt a 15.297e Ft-ot leosztják 38 tanulóra, akkor átlagosan egy-egy gyerek után 402.500 Ft-
ot  kell  a  településnek  fizetni.  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  hasonló  létszámmal 
működő  iskolák  fenntartási  költségéről.  Nemesgulácsi  Keresztury  Dezső  Általános  és 
Szakiskola 116 fő, Zalahalápi Csontváry Általános Iskola 110 fő körüli, 47-50 millió forint. 
Ha  a  102  millióból  levonnák  a  konyha  költségvetését,  akkor  is  azt  mondja,  hogy a  110 
gyermekre nagyon magas a révfülöpi összeg, nem vitatva a szakmai munkát. Lesencetomaji 
iskola:  normatíván  felüli  hozzájárulás  219.000  Ft/tanuló/  év.  Badacsonytomaji  iskola: 
normatíván felüli hozzájárulás 230.000 Ft/tanuló/év. A többi iskolában is hasonló az arány, 
nyilván, ahol több a gyermek ott kevesebb a hozzájárulás. Amióta képviselő több alkalommal 
is jelezte, javaslatait megtette polgármester úrnak, Németh László igazgatónak, a társulásnak 
és  a képviselő-testületnek  is,  hogy ez a magas  költségvetés  hosszabb távon nem tartható, 
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hozzá kell igazítani a struktúrát (épületben használt helyiségek száma, energiagazdálkodás, 
alkalmazottak száma, túlórák stb.) a létszámhoz. Nem talált  meghallgatásra! Látható,  hogy 
Révfülöp és Kővágóörs majdnem azonos összeggel járul hozzá a költségekhez, ez érthető is, 
hisz  majdnem  ugyanannyi  gyermek  jár  az  iskolába.  A  probléma  az,  hogy  Kővágóörs 
ismételten jelezte,  hogy nem tudja fizetni  a települése költségvetéséhez viszonyított magas 
hozzájárulást,  és  amennyiben  a  tárgyalások  nem  eredményeznek  számára  5  millió  forint 
körüli költségcsökkentést, kilép az iskolafenntartó tárulásból. Ez elhangzott az iskolafenntartó 
társulási ülésen is, de neki személyesen is megismételte ezt Kővágóörs község polgármestere. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy erre vonatkozó döntését Kővágóörs települése 2012. március 
31-ig  meghozhatja,  ez  azt  jelenti,  szeptember  1-től  más  társulás  tagjaként  tesz  eleget  a 
kötelező iskoláztatási  feladatainak,  aminek a következményei  a társult településekre nézve, 
közük Révfülöp is,  beláthatatlan anyagi és presztízs következményekkel járhatnak. Milyen 
alternatívák  lehetnek?  Kővágóörs  kilép  a  társulásból,  ez  esetben  szeptembertől  nem fizet 
hozzájárulást,  de a  gyerekek maradnak Révfülöpön. Kérdése,  ki  fizeti  ebben az esetben a 
Kővágóörsre eső részt? A többi szegény település vagy esetleg Révfülöp? Felmerülhet, hogy 
kilép Kővágóörs a társulásból és néhány gyermek, 5-10 fő más iskolába megy szeptembertől. 
Ez a verzió is előfordulhat. Ennek következménye, hogy tovább csökken a gyermeklétszám, 
előfordulhat,  hogy  szeptembertől  a  létszámhatárokhoz  kötött  kistérségi  normatívára  sem 
lesznek jogosultak, ami azt jelenti, hogy januárig visszamenőleg vissza kell fizetni a kistérségi 
normatívát,  ez  7-8 millió  forint  és  még mindig  fizetni  kell  a  kővágóörsi  gyerekek állami 
normatíván  felüli  hozzájárulását  a  többi  településsel  együtt.  Komoly  anyagi  problémák 
merülhetnek fel, megromolhat a két település közötti kapcsolat és még lehetne sorolni. Az új 
köznevelési törvény alapján 2013-tól az állam átveszi az intézményeket. Remélhetőleg akkor 
megszűnnek a települések között ilyen jellegű viták. Úgy gondolja, amíg az állam kezelésébe 
átkerülnek  ezek  az  iskolák  mindenképpen  jó  lenne,  ha  a  társulás  ilyen  formában  együtt 
maradna.  A  jelenlegi  helyzet  megoldására  néhány  javaslata:  javasolja,  úgy  fogadják  el 
Révfülöp  település  költségvetését,  hogy  zároljanak  az  iskola  költségvetéséből  6  millió 
forintot.  Javasolja, hogy utasítsa a képviselő-testület  az iskola igazgatóját,  hogy egy héten 
belül  dolgozza  ki  ezen összeg megtakarítási  lehetőségét,  ha szükséges  (véleménye  szerint 
igen)  módosítsa  a  Pedagógiai  Programot,  ez  május  30-ig elvégezhető,  határozzák meg az 
iskola által felhasználható túlórák számát szeptember 1-től heti 10 órában. Vannak a térségben 
olyan  intézmények,  ahol  már  évek  óta  egy  túlórát  sem  engedélyez  a  testület.  Kéri 
polgármester  urat,  hogy  az  ügy  megoldása  érdekében  minél  előbb  kezdjen  tárgyalást 
Kővágóörs község polgármesterével. Kéri amennyiben ma erről a dologról tudnak dönteni, 
haladéktalanul  kapjon  Kővágóörs  polgármestere  erről  egy  tájékoztatást.  Úgy  gondolja,  a 
társulásból való kilépést Kővágóörs sem azért fontolgatja, mert sok a pénze, nyilvánvaló az 
anyagi kényszer. Számára sem lenne könnyű meghozni és a lakosság felé kommunikálni e 
döntést.  Úgy  gondolja,  egyetlen  megoldás  van:  iskolai  költségeket  csökkenteni,  annak 
érdekében,  hogy  az  iskolafenntartó  tárulásból  ne  lépjen  ki  egyetlen  tag  sem.  Az  állami 
átvételig ki kell tartani. Ezt az iskola minden dolgozójának, a saját munkahelye megőrzése 
érdekében  is,  tudomásul  kell  venni,  ezt  meg  kell  érteni.  Nekik  pedig  felelősségük  és 
kötelességük ezeket az intézkedéseket megtenni.
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Miklós Tamás polgármester: köszöni a részletes kiegészítést.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
az  oktatási  témakör  specialistája  alpolgármester  asszony,  vakon  megbíznak  a 
kutatómunkájában,  régóta dolgozik az ügyön.  Mindenki azt  várja,  hogy az intézményeiket 
életben  tartsák,  és  az  iskola  különösen  nagy  felelősség.  Javasolja,  készüljenek  fel  a 
legrosszabbra és a költségvetésben a 4.sz. melléklet alapján kéri, hogy a tartalékalap terhére 
50%-ot a működési és 50%-ot a felhalmozási tartalékalapnak a terhére tegyenek félre. 
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  bizottsági  javaslatok  vannak  a  költségvetésre. 
Alpolgármester  asszony  elmondta  javaslatait,  azokkal  foglalkozzanak,  ne  hirtelen  újabb 
ötletekkel. Tájékoztatja képviselő urat, hogy tárgyalások folynak, ne menjenek elébe olyan 
javaslatoknak,  amely  felborítja  a  révfülöpi  dolgokat,  amelyekkel  dolgozni  kell.  Az iskola 
költségvetését nem Révfülöp határozza meg.
Kondor Géza Gazdasági,  Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:  ebben az 
esetben a képviselők leszavazzák a javaslatot és nem fog belőle semmi realizálódni. A 11. 
tétel 4 millió forintot, hivatalban telefonközpont 400.000 Ft-ot egyelőre félretennék. Káli úti 
járdaépítés  13  millió  forint,  strandfejlesztés,  beléptető  rendszer,  plázs  8  millió  forint, 
kulturális  Agóra fedett  szabadtéri színpad, galérianagyobbítás, 6 millió forint,  buszmegálló 
építés 2 millió forint. Ezzel 33.400.000 Ft-tal tudnának erősödni. Amiket felsorolt tételeket, 
ezek nélkül eddig is el voltak. Úgy gondolja, ha májusban jobban látják az alagút végét, akkor 
szeptemberben,  októberben  egy  testületi  ülésen  úgy  döntenek,  hogy  ezeket,  amiket  a 
bizottságok jónak láttak megerősítik,  és az ősszel megcsinálják.  Javasolja,  hogy ezekkel  a 
tételekkel képezzenek tartalékot, amelyek egy részével az esetleges működési nehézségeken 
tudnának segíteni, a másik pedig az esetleges károk, útjavítások, partfalaknak tudnának soron 
kívül forrást biztosítani. 
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:   elmondja,  alpolgármester  asszony  szakmai 
indokolásával  nem  kíván  részletesen  foglalkozni,  egyetért  vele.  Kondor  úrnak  a  4.sz. 
melléklettel kapcsolatos javaslatával kapcsolatban, hogy egyértelműbb legyen 11, 14, 18, 19, 
20 és 21-es tételek kerüljenek ki, összesen: 33.400.000 Ft összegben, 50-50%-ban a működési 
és a felhalmozási tartalékba. Maga részéről is ezt javasolja.  
Miklós  Tamás  polgármester:  megkérdezi  alpolgármester  asszonyt,  arra  gondol,  hogy  a 
működési keretekből, a tartalékból több tíz millió forintot tegyenek félre az iskola jelenlegi 
költségvetés kiegészítésére? Úgy érezte, hogy egész másról beszéltek idáig. 
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, a kettő nem ugyanaz.
Miklós Tamás polgármester:  azt értette  a képviselő úr javaslatából,  hogy a felhalmozási 
dolgokból zárolják a 33.400.000 Ft-ot?
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
bizonytalan az egész év, ezért javasolta, hogy a jelenlegi beruházások közül ezt a 33.400.000 
Ft értékű dolgokból halasszanak el és képezzenek tartalékot.  Kéri,  hogy ezt a pénzt,  vagy 
ennek egy részét  helyezzék biztonsági  tartalékba  és  akkor  biztos  benne,  hogy mindenféle 
akadállyal meg tudnak birkózni addig, amíg leveszik a terheket a vállukról. Nem szeretné, ha 
kiforgatnák a szavait, nem fejezte jól ki magát elnézést kér, ha ez megtévesztő volt. Az iskola 
igenis takarékoskodjon, lépjenek tovább, de ettől függetlenül párhuzamosan mindenképpen 
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ezt az összeget rakják félre. Sajnálja, hogy ezt a döntést meg kell hozni, de úgy gondolja, 
megéri  és  az  év  végéig  még  lehetséges,  hogy ezeket  realizálni  és  tudják.  Elnézést,  hogy 
elbeszéltek egymás mellett.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  teljesen  új  helyzetek  merülnek  fel.  Kötetlen 
képviselői találkozón, írásban megkért javaslatok, 2 bizottság vitája után, új kezdeményezések 
jönnek  elő,  amelyek  teljesen  megakadályozzák  az  önkormányzat  normális  működését.  A 
Gazdasági Bizottságnak konkrét javaslata volt, hogy a 4 millió forintos világítást tegyék be a 
keretbe és a 10,5 millió forintos tartalékot növeljék 15 millióra.  Tehát Révfülöp Nagyközség 
Önkormányzatának tartaléka 15 millió  2012 évben. Ez volt  a bizottsági  vélemény,  semmi 
mást nem javasolt a bizottság. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
új körülmények merültek fel.
Miklós  Tamás  polgármester:  alpolgármester  asszony  nagyon  részletesen  ismertette  az 
iskolával  kapcsolatos  dolgokat.  Írásban  felkérte,  hogy  az  iskola  költségvetésében  és  a 
kimunkálásában  helyette  vegyen  részt,  szakmailag  tekintsék  át  és  készítsék  elő  a 
költségvetést.  A  két  társulási  ülésen  feszültségek  jelentkeztek  abban,  hogy  a  belső 
településeknek  nincs  pénzük,  nem  tudják  támogatni  és  Révfülöptől  nagyobb  támogatást 
várnak el.   Ennek következményeképpen 3,6 millióval csökkentették az iskola költségvetését. 
Ha iskolát akarnak a jövőben, az a képviselő-testületnek csak elhatározás kérdése. Most nem 
az kérdés, hogy hogy hány milliót pakolnak ide-oda, ha akarnak iskolát, akkor meg kell hozni 
ezeket a lépéseket, amelyet konkrétan megfogalmazott alpolgármester asszony, hogy zárolni 
kell az iskola költségvetésének egy részét, az igazgatónak az iskola menedzsmentét meg kell 
bízni azzal, hogy vizsgálja felül drasztikusan az iskola költségvetését. A kormányhivatal által 
összehívott találkozón elhangzott,  hogy minden önkormányzatnak kötelezően kell a tavalyi 
leltározási állapotoknak megfelelően átadni az ingatlanokat és az ingóságokat, amennyiben az 
iskola  továbbra  is  működni  fog.  Államosításra  kerül,  mind  az  épület,  mind  a  benne  lévő 
eszközök,  ingóságok.  Adóssággal  nem  adhatják  át  az  általános  iskolát  az  államnak.  Az 
alpolgármester  asszony által  megfogalmazott  intézkedéseket  úgy gondolja meg kell  hozni. 
Ebből a javaslatsorból az vonatkozik a mai ülésre, hogy az általa javasolt 6 millió forintot 
zárolják az iskola költségvetésében azzal, hogy az csak akkor fizethető ki, ha elvégezték a 
feladatokat.  Az  iskola  költségvetését  a  társulási  tanács  fogadja  el.  Kérdése  a  pénzügyi 
ügyintéző, illetve a jegyző felé, hogy az iskola költségvetését többségi szavazattal elfogadta a 
társulási  tanács,  ezt  Révfülöp  nagyközség  zárolhatja-e?  Egyetért  azzal  a  javaslattal,  amit 
felvetett  alpolgármester  asszony,  egyeztettek  és  tárgyalásokat  kezdeményeztek  Kővágóörs 
község  polgármesterével  az  ügy  megoldására.  Ennek  az  ügynek  igazából  a  révfülöpi 
költségvetésre  nincs  hatása,  olyan  szinten,  ha  további  megszorítások  következnek  be  az 
iskolánál,  akkor  ez  a  révfülöpi  önkormányzat  költségvetésében  megtakarításhoz  fog jutni. 
Most bizonyos összeget adnak át, ha kisebb lesz a költségvetés, akkor arányaiban kevesebbet 
kell  átadni.  Felhívja  a  figyelmet,  hogy  ez  nem  zárja  ki,  hogy  az  önkormányzat  esetleg 
mentőövet  dobjon,  vagy  plusz  anyagi  vállalást  fogadjon  el  az  iskola  megsegítésére  a 
későbbiekben. Ezt a kettőt komoly szakmai előkészítésnek, számok kimutatásának, túlóráktól 
elkezdve a költségek átvizsgálásán keresztül fognak tudni eljutni. Több terhet nem fog jelenti 
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a költségvetésben. Áttér a beruházás, illetve a felújítással kapcsolatos javaslatokra. Tisztelt 
Képviselők!  Megfogalmaztak  egy  koncepciót,  ebben  megfogalmazták,  hogy  a  működési 
kiadások,  bevételek  maradjanak  egyensúlyban  és   a  felújítások,  beruházások  pedig  a 
képviselők  által  tavaly,  írásban  beadott,  szóban  elmondott  javaslataik  alapján  kerültek 
felsorakoztatásra. Most jön egy olyan javaslat, amely a meglévő pénzeiket és az egymásra 
épülő tudatos előkészítői munkát gátolja. Kiragad egy példát, elhangzott a Káli úti járdaépítés. 
A Káli  útnak elkészült  a csapadékvíz-elvezetési,  járdaépítési  terve tavaly.  Ha elfogadják a 
költségvetést  életbe  lép,  dolgozhatnak  vele.  Árajánlatokat  kérhet  be  az  önkormányzat, 
közbeszereztethet.  Ahhoz,  hogy  dolgozni  tudjanak,  versenyeztetni  lehessen  ezeket  a 
feladatokat, azért tervezték be, hogy meg tudják csinálni, meg van rá a pénzük és még 15 
millió  forint  tartalékban  van  a  költségvetésben.   Legyen  50  millió  tartalékban  és  ne 
csináljanak semmi? Ez nem tudja kinek az ötlete? Mindezt úgy, hogy négy vagy öt fordulóban 
beszélgettek a költségvetésről. Ezt nem javasolja. Azért van a tervezés, hogy célokat jelöljön 
ki. Ha elolvasták az előterjesztést, a rendelet szövegét, akkor tudják, hogy nem tehetik meg 
azt, hogy elindítsanak egy olyan beruházást, amely szerepel a költségvetésben, de netán nincs 
meg a fedezet rá, például az elmaradt rossz nyár miatt.   Ez a polgármester felelőssége az 
önkormányzati törvény alapján, hogy egyensúlyba tartsa költségvetést. Azzal nem ért egyet, 
hogy most 30-40 milliót tegyenek még hozzá. A 15 milliós – bizottsági javaslattal egyetért – 
és  maradjon 40-50 millió  a  kalapban úgy,  hogy itt  vannak a  feladatok,  amelyekre  tervek 
készültek, amelyeken dolgoznak 3-4 éve. Érti a jó szándékú, biztonságra törekvő javaslatot, 
ugyanakkor ez a pénz rendelkezésre áll nagyobb részt. Amennyiben nem áll rendelkezésre 
abban a pillanatban kötelessége, mint polgármesternek mindenféle kiadást leállítani, illetve a 
képviselő-testületet  a  következő  ülésen  esetleges  nem várt  fejleményekről  tájékoztatni.  A 
folyamatos és kiszámítható munkához kapkodás nélkül az kell, hogy felvázolják azt, hogy mit 
szeretnének  ebben  az  évben,  ehhez  megteremtették  az  anyagi  részt  is.  A  hivatal  csak 
felhatalmazás alapján végezheti ezt a munkát. Mindenről a képviselő-testület fog dönteni. Az 
önkormányzatnak  a  gazdálkodását,  a  gazdálkodási  program  alapján  való  folyamatos 
tevékenységét  a költségvetés  határozza meg.  Úgy gondolja, hogy az ebbe kijelölt  célokat, 
amelyet  közösen  raktak  össze,  közösen  szedték  össze  a  forrásait  is,  ezen  dolgozzanak  és 
vigyék végig. Amennyiben nehézség van, akkor mindenképpen meg fognak állni. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: elmondja, 
javaslatát fenntartja. Nem tudja emlékeznek-e rá még a képviselők, mert elég sok idő eltelt 
azóta, hogy ezt kommentálta.
Miklós Tamás polgármester: így nem lehet dolgozni!
Varga  Béláné  alpolgármester:  elmondja,  annyi  kiegészítést  szeretne  tenni,  azért  volt 
kénytelen most  így elmondani,  mert  igazgató úr -  hétfőn volt az iskolafenntartó  társulási 
megbeszélés - kedden elutazott, tehát még véletlenül sem tudott egyeztetni, nagyon szűk volt 
a  határidő.  Nem  tudja  célszerű-e  a  legnagyobb  költségvetés  idején  az  iskolavezetésnek 
szünetet elrendelni, de ez már csak a saját véleménye. Ezért volt kénytelen utólag, előzetes 
egyeztetés  nélkül  elmondani  ezeket  a  dolgokat.  Kondor  úr  véleményével  kapcsolatban 
elmondja, most már február vége van az első negyedév március végén lejár. Képviselő úr sem 
és mások sem úgy gondolja, hogy ezeket a célokat ne csinálják meg. A probléma az,  hogy 
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jöhetnek olyan  váratlan  helyzetek,  amikor  közbe kell  avatkozni,  vagy szükség lesz erre  a 
pénzre. Ezért javasolnák, hogy legalább ezt a három hónapot április 1-ig függesszék fel. Nem 
gondolja, hogy nem lehetne érdeklődni, tájékozódni esetleg árajánlatokat kérni, de április 1-ig 
úgy gondolja, addig tudnak várni. Az áprilisi testületi ülésen visszatérhetnének erre a dologra.
Miklós Tamás polgármester: Tisztelt Képviselők! Hadd kérdezze meg, milyen célról tudnak 
itt  a jegyzőkönyvbe rögzítve! Milyen várt vagy nem várt, amihez kell 40-50 millió forint? 
Vagy nehézségről? 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: elmondja, 
most már szavazni szeretnének, volt egy javaslat, miután megvitatták, mindenki elmondta a 
véleményét.  Döntsék el.  Ha a többség úgy dönt,  hogy elfogadják,  akkor ezt  a pénzt félre 
teszik, és amint adandó lehetőség van rá, akkor módosítanak. 
Miklós Tamás polgármester: mint a képviselő-testület tagja megkérdezi a képviselőket, a 
javaslattevőket, hogy miért kell félretenni 40-50 millió forintot, amikor közösen megtervezték 
és minden előkészítve, pozitívan rendelkezésre áll és  legjobb tudomása szerint a 15 millió 
tartalék még arra is elég, hogy az óvodát bővítsék, amire az év második felében fognak sort 
keríteni?  Mi az,  ami miatt  úgy érzik a javaslattevők, hogy 40-50 millió forintot  félre kell 
tenni, ahelyett, hogy a település javára kamatoztatnák ebben az esztendőben?
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: elmondja, 
olvas újságot, néz tévét és beszél a szomszéd települések vezetőivel. Úgy gondolja, hogy most 
jobban járnak, ha most igen is egy kicsit még mielőtt bármit lépnének, takarékoskodnak. Nem 
kell ebből személyes ügyet csinálni.  Ami kimaradt az tényleg olyan dolog, hogy valószínű 
úgyis elmaradna és bármikor be tudják élesíteni, ha úgy látják, hogy lehetővé teszik a külső 
körülmények.  Akkor  érzi  biztonságban  a  falu  működését,  ha  ez  az  összeg  biztosan 
rendelkezésre áll a folyószámlán. 
Török Péter képviselő-testület tagja:  elmondja,  mint  képviselő furcsán érzi  magát,  hogy 
polgármester úr is, a szomszéd település polgármestere, az igazgató úr is egy költségvetés 
tárgyalásának  a  döntési  helyzetében,  mint  képviselőket  olyan  szituációba  hozzák,  amiben 
elgondolkozik. Érti a 6 milliós megszorítást, de ez Kővágóörsnek milyen döntési helyzetet fog 
előidézni,  ez   Révfülöp oldaláról  rendben van.  Ismerik,  nem kell  sokat  kertelni  az  iskola 
procedúra évek óta, és a két település között lévő helyzet, akár Pálkövéről vagy bármiről volt 
itt  szó.  Nem hiszi,  hogy  ezen  fog  múlni,  mert  itt  nagyon  komoly  személyes  problémák 
vannak, amiben úgy gondolja, nem biztos, hogy egy testületi ülésre úgy kell oda érkezni – és 
ezt  most  nem pejoratívé mondja jegyző asszony munkája  pozitív  -  azt  gondolja  az iskola 
igazgatónak, a település vezetőinek az volna a feladata, hogy ismerve a héttérben azokat a 
dolgokat, amelyek ott feszülnek, nem meglepetésszerűen azt mondják, hogy most mi történt 
itt,  most  el  kell  ezt  rögtön  dönteniük.  Azt  mindenki  tudja,  hogy  ez  olyan  nyögvenyelős 
történet  több  éve,  amiben  egy  csomó  dolog  abszolút  ellenhatásban  van.  Ebben  a  döntési 
kérdésben  nem tudja  hova  tegye  magát.  Nyilvánvaló  az  iskolával  kapcsolatban,  nemcsak 
annak okán, hogy ez kialakult  a kővágóörsi polgármester  úr véleményét  követően,  hanem 
nyilván gazdasági és egyéb okokból is. Úgy gondolja, helyre kell tenni, ezzel egyetért, amit az 
alpolgármester asszony elmondott. Amit Kondor úr mondott, volt egy bizottsági ülés, ez ott 
miért nem volt téma? Meg lehet ezt kérdezni? Egy ilyen fajsúlyos dolgot a testületi ülésre ott 
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nem  lehetett  előkészíteni?  Maga  is  így  gondolkodik  ezzel  a  témával  kapcsolatban,  de  a 
módját, amivel ez a dolog most ide került ott meg a polgármester úrral ért egyet. A módjával 
nem tud egyetérteni. Szívesen megszavazza, mert ő is úgy gondolkozik, mint állami fizetésből 
élő  lehet,  hogy áprilisban  már  nem lesz  fizetése.  Érti  a  folyamatnak  a  lényegét,  tévéből, 
rádióból van egy irányultsága a dolognak, ami mellett halad az egész. Nem jó érzése van, 
amikor itt „egymást ölik”, ők meg döntsék el, hogy mi lesz. Szívesen takarékoskodna a maga 
részéről, mert annak van értelme most. Javaslata, kell takarékoskodni és a módjában kellene 
annyit,  hogy polgármester  úr formai  felelőssége is megmaradjon ebben a dologban és azt 
tudják mondani, hogy nem fogják elkölteni a pénzt, mert szükség lehet rá.  Szükség lehet rá, 
mert van több munkahely a településen, ami az önkormányzat felelőssége, hogy meddig tudja 
fenntartani. Erre gondol képviselő úr?
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
hétfőn  még  nem álltak  rendelkezésre  azok az információk,  amelyek  alapján  ma  el  kellett 
térnie a hétfői álláspontjától, ezt most a tévé előtt nem szeretné több szempontból részletezni. 
Ez volt az oka, nem kell dramatizálni a helyzetet. 
Török Péter képviselő-testület tagja: elmondja, neki úgy tűnt, hogy a polgármester úr most 
hallja először.  Egyet  tud érteni azzal,  amit  Kondor képviselő úr mond, a formáját  kellene 
megtalálni.  A  gazdasági  helyzetnek  a  veszélyforrásai  egy  településen  is  előbb-utóbb 
jelentkezni  fognak.  Révfülöp  egy  gazdag  település,  gazdag  a  költségvetése,  adottságai 
szempontjából.  Pont  ezek  az  emberi  döntő  tényezők,  amelyek  ezzel  az  erőforrással  nem 
mindig aktuálisan úgy bánnak, hogy az előre hasson. Ezt elég komolyan hiányolja, tehát, hogy 
két-három  ember  nem  tudja  megbeszélni,  hogy  egy  iskolát  hogyan  lehet  normálisan 
fenntartani.  Ez  mindenkinek  a  felelőssége,  a  polgármesternek  Kővágóörsön,  az 
iskolaigazgatónak  Révfülöpön  meg  sok  embernek.  Ez  olyan  szintű  felelősség,  amihez 
megmondja eddig nem is mert hozzászólni, mert nem érti, hogy hogyan juthat el idáig egy 
ilyen dolog. Amikor százmilliókról úgy döntenek, hogy emberek egymással nem, vagy éppen 
úgy kommunikálnak, hogy annak semmi értelme nincsen. Erről van szó?
Miklós  Tamás  polgármester:  megkérdezi  jegyző  asszonyt,  lehet-e  zárolni  az  iskola 
költségvetését ebben az összegben?
Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, mivel az iskola költségvetése a révfülöpi önkormányzat 
költségvetésébe épül be, úgy gondolja a révfülöpi testületnek joga van határozatban zárolni az 
iskola költségvetéséből bizonyos összeget. Hozzáteszi a társulási tanácsnak is ki kell kérni a 
véleményét, mert a költségvetés módosítására a társulási tanács rendelkezik jogosultsággal. 
Ez csak úgy teljes értékű, ha mellérakják a társulási tanácsnak a döntését erre vonatkozólag. 
Mivel itt egy költségcsökkentésről van szó, minden településnek a célja az, hogy az iskola 
működése olcsóbb és hatékonyabb legyen.
Miklós Tamás polgármester: egy kérdése van alpolgármester asszony felé. Ebbe beleértik a 
megvont 3.630.000 Ft-ot vagy plusz még 6 millióra tesz javaslatot?
Varga Béláné alpolgármester: plusz 6 millióra tett javaslatot.
Miklós Tamás polgármester:  jegyző asszonyt  megkérdezi,  milyen sorrendiségben kell  az 
SZMSZ szerint  szavazni?   Először  a  bizottság  véleményét  kell  feltenni,  utána  az  egyéni 
módosító javaslatokat?
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Tóthné Titz Éva jegyző: a zárolással kapcsolatban elmondja, úgy gondolja, ez egy határozati 
formában valósulhatna meg.  Először a költségvetést  kellene rendbe rakni és utána lehet  a 
másik határozatot, ami az iskola igazgatójára és a zárolásra vonatkozik. 
Miklós  Tamás  polgármester:  pénzügyeseket  kérdezi,  a  beruházás  felújításnál  lehet 
csökkenteni, lehet megtartani ugyan úgy csak a felhasználását korlátozni bizonyos részeknek. 
Céltartalék vagy nevesített tartalékként lehet megfogalmazni. Mi ennek a kifejezése?
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: elmondja, lehet céltartalékként. 
Miklós Tamás polgármester: egyetért azzal képviselő úr, hogy céltartalékba helyezzék az 
általa  javasoltakat,  amelyekről  majd  szavazni  fognak?  Tehát,  ha  lesz  pénz  megvalósítják 
azokat  és  csak  arra  költhető  el  ezt  jelenti  a  céltartalék,  amennyiben  a  fedezet  biztosan 
rendelkezésre áll.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: működési 
és felhalmozási tartalékalap között akkor nem kell különbséget tenni?
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: lehet felhalmozási céltartalék.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: elmondja, 
tartja az általa elmondottakat, a számokat nem mondja el ismét. 
Miklós  Tamás  polgármester:  hova  akarja  képviselő  úr  általános  tartalékba,  vagy 
céltartalékba vagy mind a kettőbe ? Ez volt a kérdése.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  általános 
tartalékba. Ez pénzügyi szakmai dolog.
Török Péter képviselő-testület tagja: nem tud szavazni addig, amíg ez ki nem tisztázódik, 
hogy miről van szó. Itt komoly dolgokról van szó. Most nem szavazna, beszéljék meg. 
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az előbb tett fel egy kérdést, hogy mire kell 40-50 
millió forint a tartalékba. Tisztelt Képviselők! Nem ért egyet a javaslattal. A település előtt 
mondja, két hónapja a költségvetésen dolgoznak. Egészen 14 óra 30 percig ez a költségvetés, 
amelyet a bizottsági vitán is, a kötetlen beszélgetésen, az írásosban is közösen összeraktak. Új 
fejlemény van, ő nem tud semmiről. Megkérdezte azt is, mi indokolna egy olyan fejleményt, 
hogy ilyen nagy összeget tartalékba helyezzenek.  Nap, mint  nap találkoznak,  semmi ilyen 
információt  nem  kapott  képviselőktől,  bizottsági  elnöktől,  még  szándékot  sem,  hogy 
módosítanák.  Ismételten  mondja,  közösen  határozták  el,  rakták  össze.  Most  hirtelen  azt 
mondják, hogy 40-50 milliót tegyenek félre, úgy érzi, hogy akkor itt valakinek valamilyen 
célja van. Ezt nem tudja elfogadni, mert a költségvetés a település egészéé. A költségvetési 
törvény, az önkormányzati  törvény, a zárszámadási törvény formailag szabályozza ennek a 
felhasználását.  Ezeknek  kell  megfelelni.  Polgármesteri  véleménye  az,  hogy egyes  elemek 
céltartalékba helyezésével egyetért, támogatja. Többek között a bizottság javaslatát, amelyben 
a világításra szánt 4 millió forintot tegyék át az általános tartalékba. A 30-40 millió forint 
tartalékba  helyezését  nem tudja  elfogadni,  egyénileg  nem támogatja.  Itt  van  egy  teljesen 
megalapozott költségvetés, két hónapot közösen dolgoztak rajta. Mint polgármester mindent 
megtesz, hogy minden képviselővel maximálisan együttműködjön és közösen dolgozzanak. 
Amikor  összeáll  a  közös  téma,  akkor  utolsó  pillanatban,  hirtelen  hoznak  egy  csomó  új 
javaslatot. Így nem lehet együtt dolgozni. Lehet együtt dolgozni, de nem tudja elfogadni és a 
település  előtt  is  ezt  szeretné  hangsúlyozni.  Elfogadta,  támogatta   Révfülöp  nagyközség 
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költségvetését  mind  a  kettő  bizottság.  Az egyik  bizottság  egyhangúlag,  a  másik  bizottság 
módosítással, 4 millió forint áthelyezésével. Mint előterjesztő befogadja a bizottság javaslatát, 
ezzel megnőtt 14 millió forintra a tartalékuk. 
Varga Béláné alpolgármester: kéri tisztázzák, mi a cél, mi a működési és mi a felhalmozási 
tartalékalap? Ezután ennek ismeretében mindenki tud dönteni.
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: elmondja a költségvetés összeállításánál a működési 
kiadások fedezetére a működési bevételek rendelkezésre állnak. A koncepció összeállításakor 
volt  az  adómérték  emeléséről  képviselő-testületi  döntés,  ami  megalapozta  azt,  hogy  az 
adótételek  szerény  mértékű  növekedését  beállították,  hogy  mindez  fedezetet  nyújtson  a 
működési kiadásokra. Ebből következőleg nem látja indokoltnak, hogy működési tartalékot 
kellene  továbbra  képezni.  A felhalmozási  kiadásokból,  amelynek  a  forrásai  olyan  dolgok, 
amelyek  az  év  folyamán  megvalósulnak  valószínűsíthetően,  ahogyan  polgármester  úr  is 
mondta, a kiadásoknak a feltétele az, hogy a bevételek rendelkezésre álljanak. A felhalmozási 
kiadásoknak az a feltétele, hogy megvalósuljon annak a felhalmozási bevételnek a beszedése, 
amit ehhez a célhoz hozzárendeltek. Itt felhalmozási céltartalékba helyezni ezeket a tételeket 
tulajdonképpen  sok  jelentősége  nincsen,  mert  addig  úgy  sem  lehet  elkölteni,  amíg  nem 
érkeznek be azok a bevételek,  amelyek ezt megalapozzák. De ez nem gátolja a képviselő-
testületet,  hogy ezt a felhalmozási céltartalékot képezze azokból a felhalmozásra kigondolt 
kiadásokból. De hogy ebből működésre miért kellene tartalékolni, ezt nem tudja pontosan, 
amikor az rendelkezésre áll. 
Miklós  Tamás  polgármester:  saját  anyagi  felelősséggel  tartozik  a  polgármester  a 
költségvetésnél. 
Török  Péter  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  ha  jól  érti,  ennek  a  felhalmozási  célú 
tartaléknak a képzése egy lehetőséget ad arra, hogy esetleg jövőben egy testületi ülés, mivel 
az nem egy folyamatban lévő elkölthető összeg, akkor a költségvetést olyan módon lehessen 
módosítani, hogy annak a felhasználása más jellegű kiadási oldalon is jelentkezzen. Bármikor 
megteheti a képviselő-testület? 
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  van  pénz.  A  pénz  vagy  fordítható  arra,  hogy 
csökkentik  az  adósságaikat,  vagy lekötik  és  tartalékolnak  belőle,  vagy csinálnak  belőle  a 
településen  olyan  dolgokat,  amelyeket  a  lakosok  kérnek.  Amelyek  itt  szerepelnek,  mind 
közösségi elhatározáson alapulnak. Tavalyi évben 3-4 millió Ft volt az általános tartalék, most 
15 milliót tettek félre. Nem érti az utolsó félórában, felrúgva az összes elképzelést, javaslatot 
hirtelen, mi indokolja, ami tudomására jutott a képviselő úrnak, ami még ma délelőtt nem állt 
rendelkezésre?  Többször  elhangzott,  semmiféle  személyeskedés  nincs  senkivel.  Közösen 
csinálták az egészet. Azt nem érti meg, hogy egy hosszú folyamat végén hirtelen, mindent 
felrúgva értelmetlennek tűnő, mert ha van értelme, akkor osszák meg egymással, beszéljenek 
róla. Csak úgy 40-50 milliót félretenni és üljenek rajta,  nincsenek olyan  helyzetben. 
Először a bizottságok javaslatát kell szavazásra tenni, utána az egyéni javaslatokat. Van még 
valakinek hozzászólása? A település érdekeit nézi elsőként és azt tartja szem előtt.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: kérdése, amit a Kondor 
elnök úr elmondott, annak csupán adminisztrációs jelentősége van, hogy ez a 33.400.000 Ft 
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céltartalékként  fog szerepelni  a  költségvetésben a mai  naptól  nem úgy,  mint  felhalmozási 
kiadás. Ennek van-e akadálya? Szerinte nincsen, ez semmit nem befolyásol.  
Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  legyen 
akkor céltartalékba. 
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Császtai strand rózsakert közötti világításra a 4 
millió forint a felhalmozásból törlésre kerül. Ez általános tartalék terhére megy,  így volt a 
bizottság  javaslata  is.  Ezt  befogadta.  A  két  bizottság  ennek  a  kivételével  javasolta 
költségvetés elfogadását. 

Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a bizottság támogató javaslatát, elfogadja a költségvetést,  
fenti módosítással kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal  2 
tartózkodással nem fogadta el a bizottság javaslatát költségvetéssel kapcsolatban.

Miklós Tamás polgármester: kéri Kondor Géza képviselő urat ismertesse konkrétan, mely 
tételeket érinti a céltartalékba tétel.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: módosító 
javaslata az alábbi: a költségvetés 4. sz. mellékletéből az alábbi tételeket javasolja törölni és a 
céltartalék alapba átcsoportosítani: 11. sorszám, Rózsakert II. kandeláber – világítás Császtai 
strandig.
Miklós Tamás polgármester: közbeszól, erről már szavaztak, mint előterjesztő befogadta, ez 
nincs céltartalékba téve, általános tartalékba van téve.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  folytatja, 
14. sorszám hivatalba telefonközpont elhalasztása (400.000 Ft ), 18. pont Káli úti járdaépítés 
elhalasztása  (13  millió  forint),  19.  sorszám,  strandfejlesztés  (beléptető  rendszer  plázs) 
elhalasztása (8 millió forint).
Miklós Tamás polgármester: közbeszól, erre hitelt vennének fel. 20 millió Ft hitel felvételről 
döntött a képviselő-testület. Erre megkötötték a szerződést, csak ténylegesen nem vették fel. 
Ez  csak  strandépítésre  használható,  mivel  a  szerződésen  szerepel.  Az van  betervezve  6,9 
millió forint értékben. Azt jelenti, vagy visszamondják a hitelt és innentől kezdve strandokra, 
semmire nem kapnak hitelt.  A testület előző határozata arról szólt, hogy ezt megcsinálják. 
Javasolja, ezt ne vegyék ki, mert ezzel tervezték a költségvetést idáig. Megkötött szerződés 
van most is, amit erre költhetnek. Szükség van a strandokon a felújításra, amelyet egyeztettek 
a bizottsággal és fognak a jövőben is egyeztetni. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: folytatja, a 
19. sorszámon a strandfejlesztés (beléptető rendszer, plázs) javaslatát visszavonja. A 20 és 21 
sorszámú tételeket, a kulturális Agóra 6 millió és a buszmegálló építés 2 millió forint kéri 
visszatartani. 
Miklós Tamás polgármester: tehát akkor a hivatali telefonközpont, a Káli úti járdaépítés, 
Kulturális  Agóra,  buszmegálló  építés  céltartalékba  kerülne.  Aki  egyetért  a  fent  felsorolt 
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összegek -  ugyanennek a célnak a megvalósítására - céltartalékba kerüljenek elhelyezésre 
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

2/2012. (II.13.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete egyetért Révfülöp Nagyközség 2012 évi 
előterjesztett költségvetésének módosításával, a 4. számú mellékletében szereplő 
alábbi tételek céltartalékba helyezésével:
- 14. sorszám Hivatalba telefonközpont      400.000.- Ft
- 18. sorszám Káli úti járdaépítés 13.000.000.- Ft
- 20. sorszám Kulturális Agóra   6.000.000.- Ft

(fedett szabadtéri színpad, galéria nagyobbítás)
- 21. sorszám Buszmegálló építés                2.000.000.- Ft
A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  módosítást  a  költségvetési 
előterjesztésen vezesse át. 
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: azonnal

Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, a szavazásoknál volt egy kis félreértés. Ő sem értette. Az 
első körben a rózsakert kandeláberról szólt, amit a polgármester úr befogadott, a költségvetés 
ilyen formában kerül eleve szavazásra bocsátva. Volt egy olyan szavazás, aminek nem kellett 
volna megtörténnie, mert a költségvetésre még egyéni módosító indítványként Kondor Géza 
képviselő úr beterjesztett egy céltartalékba helyezést. Most erről a testület szavazott 5 igen és 
1  nem  ellenében,  tehát  a  költségvetés  előterjesztése  ezzel  módosul  és  most  kell  a 
költségvetést,  ha  más  módosító  javaslat  nem  érkezik  szavazásra  feltenni.  A  zárolásra 
vonatkozó rész pedig utána következik egy határozati formában.
Miklós  Tamás  polgármester:  felteszi  szavazásra,  aki  egyetért  Révfülöp  Nagyközség 
Önkormányzata  2012.  évi  költségvetésével  az  itt  megszavazott  módosításokkal  együtt  – 
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül megalkotja az

1/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletet
„Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről.”

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi fenntartja-e alpolgármester asszony a javaslatát?
Varga Béláné alpolgármester: igen, fenntartja. 
Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  ismerteti  a  határozati  javaslat  szövegét:  az  önkormányzat  az 
önállóan működő Révfülöpi Általános iskola 2012 évi költségvetését 6 millió forint összeggel 
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csökkenti,  az  összeget  zárolja.  A  testület  utasítja  az  általános  iskola  igazgatóját,  hogy 
dolgozzon ki az általános iskola költségvetésében ezen összeg részletes megtakarítását.
Varga  Béláné  alpolgármester:  javasolja,  hogy  a  Pedagógia  Programot  május  30-ig 
dolgozzák  át,  különösen  a  túlóravonzatokra,  különös  tekintettel  annak  túlóra  vonzatára. 
Javasolja továbbá, határozzák meg az iskola által felhasználható túlórák számát szeptember 1-
től  heti  10  órában.  Polgármester  úr  kezdjen  tárgyalást  Kővágóörs  polgármesterével  e 
témakörben. Kővágóörs polgármestere a testület mai döntéséről mielőbb kapjon tájékoztatást.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért  a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

3/2012. (II.13.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  javasolja,  hogy  az 
önállóan  működő  Révfülöpi  Általános  Iskola  2012.  évi  költségvetését  6  millió 
forint összeggel csökkentsék, zárolják. 
a.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete javasolja, hogy az Általános Iskola 
Igazgatója, dolgozza ki az általános iskola költségvetésének ezen összeg részletes 
megtakarítását. 
b.)  A  Képviselő-testület  javasolja,  hogy  a  Pedagógiai  Programot  május  30-ig 
dolgozzák át,  különösen annak túlóra vonzataira, óratervi részére, óravonzatára. 
Határozzák meg az iskola által felhasználható túlórák számát szeptember 1-től, 
heti 10 órában.
c.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalást 
Kővágóörs Polgármesterével e témakörben. 
d.)  A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  Kővágóörsi  polgármestert  a 
döntésről tájékoztassa.
Határidő: a.) pontra: 2012. február 29.

                            b.) pontra: 2012. május 30.
                c.)- d,)  pontra: azonnal
Felelős:   a.) – b.) pontra: Németh László iskolaigazgató

                            c.)- d.) pontra: Miklós Tamás polgármester Tóthné Titz Éva jegyző

2.) A felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról szóló 10/2009. (VII.6.)
Kt. rendelet felülvizsgálata.       (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény 
felhatalmazása  alapján  a  képviselő-testület  a  felsőoktatási  intézményben  tanuló  fiatalok 
számára ösztöndíj rendeletet alkotott. A jövedelmi feltételrendszert 2010-ben módosította a 
képviselő-testület,  hogy  lehetőleg  minél  több  révfülöpi  fiatalt  tudjanak  támogatni.  Az 
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság javaslatára a rendelet felülvizsgálatra került. Mivel 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerből sokan kiestek, nem kaptak lehetőség, 
pedig nincsenek jó anyagi körülmények között, a rendeletmódosítással lehetővé tennék, hogy 
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pályázatot  nyújthassanak  be,  önkormányzati  támogatást  kapjanak  felsőfokú  oktatási 
intézményekben a tanulmányaikhoz. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen 
szavazattal egyhangúlag javasolja a rendelettervezet elfogadását.

(Török Péter képviselő kiment az ülésteremből, képviselők száma 5 fő)

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  a  rendelet  módosításával  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül megalkotja a

2/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletet
„Felsőoktatási  intézményekben  tanuló  fiatalok  ösztöndíjáról  szóló  10/2009. 
(VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról.”

3.) Beszámoló a Révfülöp Kártya kedvezményes turisztikai szolgáltató-rendszer
működéséről, megújításáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi az előterjesztőt van-e szóbeli kiegészítése?
Kondor Géza: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi  határozati javaslatot fogadta 
el  3  igen  és  1  tartózkodással.  A  Révfülöp  Kártya  évek  óta  működik  a  településen,  a 
vendégeknek  hiányozna,  működési  költségeinél  jelentősebb  a  reklámhordozó  turisztikai 
szerepe,  megszüntetése  visszalépés  lenne.  Javasolják,  hogy a  Révfülöp  Kártya  a  jelenlegi 
formában működjön tovább. 
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést, javasolja, hogy maradjon meg a Révfülöp Kártya, de készüljön egy olyan 
turisztikai weblap, amely részletesen tartalmazza az összes turisztikai látnivalót. Legyen egy 
igényes  reklámja  a  településnek.  A  bizottság  fenti  kiegészítéssel  3  igen  szavazattal 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, mindkét bizottság támogatja az előterjesztést azzal, 
hogy  egy  turisztikai  weblap  elkészítése  a  település  érdekeit  szolgálná.  Aki  egyetért  a 
tájékoztató  elfogadásával,  illetve  azzal,  hogy  kérjenek  erre  vonatkozóan  árajánlatot  és 
készítsék  elő  a  képviselő-testület  elé  a  weblap  létrehozásának  a  kidolgozását  – 
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

4/2012. (II.13.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Révfülöp 
Kártya”  kedvezményes  turisztikai  szolgáltató-rendszer  működéséről, 
megújításáról  szóló  beszámolót.  Egyetért  azzal,  hogy  a  „Révfülöp  Kártya” 
továbbra is jelenlegi formájában működjön tovább. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a révfülöpi turisztikai weblap 
létrehozásának kidolgozására, árajánlatok bekérése.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. március 30.

(Török Péter képviselő visszaérkezett az ülésterembe, képviselők száma: 6 fő)

4.) Tájékoztató a „Révfülöpi Képek” és a „Villa Filip” Televízió működéséről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  megkérdezi  Kalmár  György  főszerkesztőt  van-e  szóbeli 
kiegészítése?
Kalmár György főszerkesztő: köszöni, hogy lehetőséget adtak a beszámolóra. Lenne egy 
kiegészítése,  amely  csak  a  tévére  vonatkozna.  Ha  lehet,  akkor  a  Villa  Filip  Tv-vel  a 
későbbiekben  még  foglalkozni  kellene.  Félinformációi  vannak,  hogy  a  médiahatóság  egy 
hiánypótlást  kér  be,  hogy közműsor  szolgáltatóként  dolgozhassanak tovább.  Az a  lényege 
ennek, hogy szigorodtak a feltételek a törvényi  változás miatt.  Még nem kapta meg ezt a 
levelet. 
Miklós Tamás polgármester:  ha megkapta ezt a levelet, akkor foglalkozzanak vele. Kéri a 
bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen 
szavazattal  támogatja  a  tájékoztató  elfogadását  azzal,  hogy  a  közérdekű  információk 
kerüljenek vissza a többi információ számától függően a képújságba. 
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Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  elmondja  az  előterjesztett  díjakkal  egyetért.  A 
beszámolóban azt olvasta, hogy a Kultur-óra gyakorlatilag megszűnt, nincs rá igény. Javasolja 
takarékosság szempontjából, hogy a Révfülöpi Újság kéthavonta jelenjen meg. Tartalmasabb 
lenne talán, színvonalasabb tájékoztatás lehetne. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
köszöni a korrekt tájékoztatást. A költségcsökkentésnek két módja van, az egyik rajtuk múlik, 
hogy nem futnak felesleges köröket, betartják az SZMSZ-ben előírt szabályokat. 
Kalmár  György  főszerkesztő:  elmondja,  bizottsági  ülésen  elhangzott,  hogy  a  képújság 
teletext része nem működik. Ezt megnézték, intézkedett a kijavításáról.
Miklós Tamás polgármester : megkérdezi Gángó képviselő urat, hogy javaslata a Révfülöpi 
Képek  kéthavonta  történő  megjelentetésére,  és  a  Kultúr-Óra  megszüntetésére  képviselői 
indítvány?
Gángó István képviselő-testület tagja: igen képviselői indítványa, kéri megszavaztatni.
Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Révfülöpi 
Kultur-Óra szűnjön, meg mint adás, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  2  nem  szavazattal, 
tartózkodás nélkül egyetért a révfülöpi „Kultúr-Óra” adás megszüntetésével.

Miklós Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Révfülöpi Képek újság kéthavonta 
jelenjen meg a jövőben -  kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  2  igen  szavazattal,  4  nem  szavazattal, 
tartózkodás  nélkül   nem  támogatja  a  Révfülöpi  Képek  Újság  kéthavonta  történő 
megjelenését.

Aki elfogadja ezen módosításokkal a Villa Filip Televízió, a Révfülöpi Képek működéséről 
szóló tájékoztatót és az ott jelzett anyagi kondíciókat kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

5/2012. (II.13.) Kt. határozat
a.)  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Villa  Filip 
Televízió”  és  a  „Révfülöpi  Képek”  című  lap  működéséről  szóló  beszámolót 
elfogadja.

b.)  A  Képviselő-testület  a  „Villa  Filip  Televízió”  Révfülöpi  adások  2012  évi 
közvetítési  díjait  és  a  képújság 2012 évi  díjszabásait  fenti  módosítással  együtt 
elfogadja.
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy Kalmár György főszerkesztőt értesítse 
a döntésről.
Felelős: Tóthnén Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. március 30.

5.) Tájékoztató az IKSZT tervezett működéséről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester:   kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a bizottság 3 igen szavazattal  az előterjesztést  elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, 
hogy az állásokat, beleértve a könyvtárosit is, lehetőség szerint helyi munkaerővel töltsék be, 
még ha a szakképzettség rovására is menne. 
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság 3 
igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  kérdése,  az  előterjesztésben  szerepel  a  helyi 
közösségi rádió.  Melyik helyiség van kijelölve, mert a pályázatban szigorúan ki volt kötve, 
hogy  milyen  helyiségek  lehetnek.  Ez  ott  nem  szerepel.  Ez  hogyan  jön  össze?  Kérdése 
továbbá, hogy van-e rá igény?
Varga  Béláné  alpolgármester:  elmondja,  a  gázóra  elhelyezésével  kapcsolatban  lenne 
kérdése.  Nagyon  szabad  és  balesetveszélyes  helyen  van,  nem  lehetne  egy  kicsit  beljebb 
helyezni, védettebb helyre? Attól fél, hogy esetleg az autók neki mennek.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: kérdése, hogy a könyvtári 
állás meghirdetésre került-e?
Miklós Tamás polgármester: válasz: a közösségi ház közösségekről szól arról, hogy helyet 
biztosítanak  minden  olyan  kezdeményezésnek,  amelyet  egy  közösség  akar.  Lakossághoz 
fordultak,  civil  szervezeteket  kerestek  meg,  hogy  ki,  mit  akar,  mivel  meg  kell  tölteni  a 
helyiségeket, ami rendelkezésre áll. Nagyon reméli, hogy a közigazgatási végpontra nem lesz 
úgy szükség, mert nem szűnik meg a hivatal és nem egyablakos ügyintézés lesz az IKSZT-be. 
Másra is lehet természetesen használni, várják mindenkinek a javaslatát. Megfogalmazódott a 
közösségi rádió létrehozása, működtetése. Nagy kérdés, hogy megvalósul-e. Úgy gondolja, fel 
kell  karolni,  minden olyan  helyi  kezdeményezést,  ami  a  helyi  polgárok jobbító  közösségi 
életét elősegítő kezdeményezés. A helyszín kialakítható. A hatósági engedélyek beszerzése 
után a tényleges  működés  megkezdésekor  fog majd látszani  és ez is  változtatható lesz.  A 
könyvtárosi  állásra  elkészült  a  kiírás.  A  napokban  kerül  kiírásra.  Egyetért  a  bizottság 
javaslatával,  hogy lehetőleg  helyi,  de  szakképzett  könyvtárosnak  kell  lennie.  A nyilvános 
közkönyvtári  szolgáltatás  előírja  a  könyvtáros  biztosítását.  Be  lehet  töltetni  ideiglenesen, 
időszakosan  nem szakképzettel  is,  ezt  csinálták  most  takarékossági  okokból,  de  mivel  új 
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helyre  kerül  a  könyvtár  mindenképpen  hosszú  távúan  és  szakképzett  munkaerővel  kell 
betölteni. A pályázati kiírásban előnyt élvez a helyi lakos. Az év folyamán több állást fog 
meghirdetni az önkormányzat  állandó munkakörökre.  Többek között  takarítónő,  IKSZT-be 
gondnok, strandgondnoki és egyéb állásokat. Most lesz olyan lehetőség, ha a költségvetés is 
engedi,  hogy  jó  pár  helyi  embernek  munkát  tudjanak  adni.  Gázórával  kapcsolatban 
megvizsgáltatja a kérdést, valóban egy kicsit kint van. Meg kell nézni esetleg beljebb nem 
lehet-e helyezni. 

Vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a gázórával 
kapcsolatban elmondja, még a műszaki átadás előtt próbáltak a szomszédok kérésére reagálni. 
Sajnos ez egy rossz törvény, mert a telekhatártól 1 m-re kell lenni a gázórának. Amit tenni 
tudnak  az,  hogy  egy  vaskorláttal  lezárták.  Örömmel  hallotta  polgármester  úrnak  a  helyi 
munkaerő felvétellel kapcsolatos tájékoztatását és ígéretet. Valóban a szakképzettségi dolgok 
nagyon keményen meg vannak kötve. Reméli,  hogy a helyi jelentkezők között meg fogják 
találni az erre megfelelő személyt.
Gángó István képviselő-testület tagja:  a könyvtárosi állással kapcsolatban elmondja, most 
ne hirdessék meg véglegesre, legyen ideiglenes a ciklus időszak végéig, tehát 2014. december 
31-ig. Az oka: költségmegtakarítás, nem vesznek fel köztisztviselőt, amikor leépítések vannak 
sajnos.  A  másik,  hogy  helyi  munkaerőnek  tudnak  biztosítani  lehetőséget.  Ha  most 
ideiglenesen el tudja látni, akkor még két esztendeig adjanak neki bizalmat. Gyakorlatilag egy 
megélhetés egy nehéz helyzetben. Képviselői indítványát határozati javaslatként előterjeszti 
és kéri névszerinti szavazással szavazzák meg.
Tóthné Titz Éva jegyző: helyesbíteni szeretne, nem köztisztviselői, hanem közalkalmazotti 
státusban van a könyvtáros.
Miklós Tamás polgármester: a könyvtárat Révfülöp Nagyközség Önkormányzata hozta létre 
1950  táján,  alapító  okirattal.  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  Révfülöp  Nagyközség 
Önkormányzata fogadta el. Utoljára 2007-ben készített Mezriczky Anna egy átfogó, részletes 
és szakmailag is megfelelő beszámolót a könyvtár tevékenységéről. Jogszabályok határozzák 
meg,  hogyan  kell  betölteni  az  állást.  Azt  mondhatja,  hogy megszünteti  vagy korlátozza  a 
működését  a  könyvtárnak.  Úgy  gondolja,  ezt  ne  tegyék,  mert  Révfülöp  nagyközség 
Önkormányzata  kötelezettséget  vállalt,  amikor  az  IKSZT  beruházáshoz  nyert  56  millió 
forintot, hogy a könyvtár áthelyezésével együtt szakképzettel, a jogszabályoknak megfelelően 
működteti a könyvtárat és bővíti un. multi funkciós könyvtárrá. Most költözik egy új helyre. 
Miért vágtak bele mindebbe? A település javára dolgozó közösségi tereket hozzanak létre, 
könyvtárat  normálisabb,  nagyobb  környezetbe,  internetezésre.  Szakmailag  is  és  mindenre 
alkalmassá  tegyék,  programok  és  kisrendezvények  megtartására.  Javasolja  szigorúan  a 
jogszabályok  betartásával,  lehetőleg  révfülöpit  alkalmazva,  ne  ideiglenes  jelleggel 
alkalmazzanak könyvtárost.  Ha kétszer meghirdették a pályázatot és nem jelentkezett senki, 
akkor lehet ideiglenesen részbe betölteni. 
Gángó  István  képviselő-testület  tagja: véleményét  továbbra  is  fenntartja.  Ne  legyenek 
mindig úttörők. Akadt rá példa, jogszabályt betartottak felvételre került az előírásoknak nem 
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megfelelő képzettséggel és utána mégis mást kellett hozni helyette. Gazdasági válság van. Aki 
időt nyer, pénzt nyer. Nem követnek el törvénysértést, ha nem nevezik ki véglegesen, hanem 
ideiglenesen.  Itt  mutatkozik  meg  az  emberségük.  10-20.000  Ft-os  segélyekből  nem lehet 
megélni,  ő  dolgozni  szeretne,  helyi  fiatal.  Ha  esetlegesen  lehetősége  lesz  vállalja,  hogy 
időközben  megszerzi  a  diplomát.  Miért  kell  nekik  minden  esetben  úttörőnek  lenni,  a 
paragrafust a legvégsőkig kiélezni. Nem követnek el törvénysértést,  ha ideiglenes jelleggel 
van rá alkalmas helyi jelentkező, helyi fiatal, akinek ha nem többet csak két esztendeig tudnak 
munkalehetőséget  biztosítani.  Kéri  a  névszerinti  szavazást,  örökítse  meg  a  dokumentum 
hogyan álltak hozzá. Hiába mondják, hogy a helyi erőt alkalmazzák papíron, a gyakorlatban 
pedig mégsem.
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi, most akkor mit tegyen szavazásra, mert ha előírás 
az,  hogy a  könyvtárosi  munkakör  betöltése  főiskolai  végzettséghez  kötött,  vagy felsőfokú 
könyvtárkezelői  tanfolyamnak  a  végzettségéhez?  Mivel  képviselő  úrnak  magasabb 
jogszabályba ütköző a javaslata, akkor ezzel ne foglalkozzanak. Képviselő úrnak mi volt a 
javaslata? Fogalmazza meg konkrétan.
Gángó István képviselő-testület  tagja:  ideiglenes jelleggel,  a ciklusidőszak végéig 2014. 
december  31-ig,  főiskolai  végzettségű  tudja,  hogy van  ilyen,  aki  ellátja.  Ha ideiglenesen 
elláthatja, akkor az ideiglenes nincs meghatározva, két hónap, egy hónap. Mondják ki, hogy a 
ciklus végéig, esetleg ha az új képviselő-testület úgy látja, emberséget nem kell alkalmazni, 
akkor  döntsön.  Úgy  érzi,  ezzel  tudja  a  képviselői  véleményét,  kijelentését  igazolni,  a 
gyakorlat  is  azt  támogatja,  hogy  helyi  munka,  helyi  fiatalnak  legyen  munkalehetősége. 
Fenntartja a véleményét.
Miklós  Tamás  polgármester:  ha  tehát  szakácsot  keresnek,  akkor  bárkit  felvehetnek? 
Könyvtárosi  munkakörről  van  szó.  Megkérdezi  jegyző  asszonyt,  ki  láthatja  el  ezt  a 
munkakört? Ha van egy állás, egy szakma, akkor ahhoz előírt végzettség van. Ezt konkrét 
jogszabály rögzíti.  Egyik főiskola, a másikat nem váltja ki. Hiába van valakinek  egy mérnöki 
szakja, azzal nem mehet tanítani, ha csak nem mérnök-tanár. 
Gángó István képviselő-testület tagja: mivel elment a könyvtáros és nem azt mondták, hogy 
be kell csukni a könyvtárat, nem működhet, mert nincs szakképzett könyvtáros.  Ha ideiglenes 
jelleggel  eddig  működhetett,  akkor,  ha  nincs  másik  jelentkező  akkor,  aki  most  működteti 
ugyanezzel hosszabbítsák meg a szerződését 2014 december 31-ig.
Miklós  Tamás  polgármester:  úgy  látja  alapvető  információs  tévedések  vannak.  A 
könyvtárnak  Kapronczai  Kinga  távozásával  nincs  könyvtárosa.  Azt  követően  ideiglenes 
jelleggel  megbízták  Kondorné  Pintér  Zsuzsanna  rendezvényszervezőt  a  racionalitás  és  a 
takarékosság  jegyében,  hogy  onnan  irányítva  szervezze  a  programokat,  közbe  ügyeletet 
ellátva, az internethez hozzájutást, vagy kisebb-nagyobb könyv kiadás-bevételt végig vigye. 
Ezt  csökkentett  munkaidő  tartamban  végezte.  Nyárra,  közmunka  keretében vettek  fel  egy 
embert,  hogy segítse  a  rendezvényszervező munkáját,  aki  időnként  beült  oda,  részt  vett  a 
rendezvényeken. Most arról beszélnek, hogy most már úgy, ahogyan azelőtt meg kell hirdetni 
végérvényesen egy új helyre, új körülményekbe kerülő könyvtárban a könyvtárosi állást. A 
jogszabályoknak megfelelően szeretné működtetni  az  önkormányzat  a könyvtárat,  ehhez a 
megfelelő végzettségű ember lássa el ezt a feladatot. 
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Képviselő urat kéri ismételten fogalmazza meg konkrétan képviselői javaslatát és felteszi vita 
nélkül szavazásra. 
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  helyiek  közül,  aki  a  főiskolai  végzettségnek 
megfelel,  ideiglenes  jelleggel  bízzák  meg  2014.  december  31-ig,  akár  csökkent  funkciójú 
ellátással, csak működjön. Eddig is működött a könyvtár ezután is működjön.
Miklós Tamás polgármester: aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

6/2012. (II.13.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  a 
révfülöpi IKSZT működéséről szóló tájékoztatót.
A  Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  a  meghirdetésre  kerülő  könyvtárosi 
állásra főiskolai végzettségű, helyi lakos kerüljön megbízásra,  ideiglenes jelleggel 
2014. december 31-ig.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. február 29.

Miklós Tamás polgármester: ez azt jelenti, hogy az 50 millió forinttól elestek. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztés és Turisztikai Bizottság Elnöke: nincs bele 
írva a projekt anyagba, hogy szakképzettnek kell lenni.
Varga Béláné alpolgármester: meg kell ezzel kapcsolatban kérdezni valakit.
Miklós  Tamás polgármester:  megkérdezték.  Ha a képviselő-testület  úgy határoz,  hogy a 
könyvtárat nem kell szakképzettel betöltetni…! Ki fogja megcsinálni azt a munkát, amelyet 
idáig sem csináltak meg, és most már lassan szakmailag bezárják a könyvtárat. Ami viszont 
magával vonja a projekt megszüntetését. Legjobb tudásuk szerint megpróbálják előkészíteni a 
határozati  javaslatokat,  van  rá  lehetőség,  hogy  a  jegyző  nézzen  utána,  dolgozza  ki.  Itt 
mindenki elkezd javaslatokat mondani ad hoch és úgy gondolja, hogy bármit megtehet. Lehet, 
hogy nincs igaza, de utána kell nézni, meg kell bizonyosodni. Olyan döntéseket hoznak, mint 
előzőleg már visszaadtak pályázati összegeket, milliókba kerül a révfülöpi Önkormányzatnak 
a hirtelen döntéshozatal.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  van még 
egy véleményrovat? Mert akkor ők is ki tudják fejteni. Szavaztak, utána nincs vélemény, új 
napirend van. Lépjenek tovább. Megint kezd színház lenni és ennek egy ember  örül, úgy 
hívják,  hogy Kalmár György,  most  kerestek 30.000 Ft-ot ez alatt  a másfél  óra alatt,  amit 
feleslegesen beszéltek. Megszavazták 5:1 arányban, a testület egységesen gondolkodott.
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Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, pontosan utána fognak nézni a pályázattal kapcsolatban 
mindenféle dokumentumnak a képzettségre vonatkozóan.

6.) Beszámoló a Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  megkérdezi  Szegi  János  elnököt,  hogy  kívánja-e  szóban 
kiegészíteni az előterjesztést?
Szegi  János Nagyközségi  Sportegyesület  Elnöke:  elmondja,  a  sportegyesület  elkészítette 
tavalyi  évre  szóló  beszámolóját.  Közel  két  millió  forint  összegben  kaptak  támogatást  az 
önkormányzattól, ezen felül a fűnyírást, víz, villany költségeket is szintén az önkormányzat 
fizeti. A kondicionáló terem valószínű az idei évben átköltözik az IKSZT épületbe, ott fognak 
berendezni egy új konditermet.  Ez egyeztetés alatt  van. Köszöni az önkormányzaton kívül 
azoknak  a  vállalkozóknak,  akik  egész  évben folyamatosan  támogatják  az  egyesületet,  így 
Tóth Gábornak, Molnár Árpádnak, Szőke Gábornak, Pupos Norbertnek,  Németh Zsoltnak, 
Bakos Tamásnak, Csépcső Kft.-nek, Bogdán Józsefnek, Siffer Gézának. 
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság 
egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a  sportegyesület  2011  évi  tevékenységéről  szóló 
beszámolót.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  3  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
Szegi úr nem említette, hogy az egyesület a hét végén nádvágást végez.
Szegi János Sportegyesület Elnöke: nem felejtette el, csak a bejelentéseknél szerette volna 
elmondani.
Miklós  Tamás polgármester:  az  előterjesztés  a  sportegyesület  2011 évi  tevékenységével 
kapcsolatos.  Kérdése,  konkrétan  mennyi  támogatást  kaptak  a  sakkozók,  mivel  ez  nem 
egyértelmű?  Jól  látja-e,  hogy  az  önkormányzat  támogatásán  felül  tavaly  előtt  62.000  Ft, 
tavalyi évben 133.000 Ft-ot kapott az egyesület? Tehát az önkormányzat, amely kétszer annyi 
támogatást biztosít, mint a környező települések, a fő szponzor, plusz még dologi eszközökkel 
is támogatják az egyesület működését. Elég ez a támogatás erre az esztendőre?
Szegi  János  Sportegyesület  Elnöke:  válasz:  a  sakkozóknak  nincs  elkülönítve  összeg, 
150.000.-  Ft  az  a  minimum  összeg,  amit  elköltenek.  A  legtöbb  gyermek  nyaralós  a 
sakkszakosztályban.
Miklós Tamás polgármester: elég lesz a támogatás?
Szegi János Sportegyesület Elnöke: megpróbálnak kijönni ebből az idén.
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Miklós  Tamás  polgármester:  aki  elfogadja  a  beszámolót  a  sportegyesület  2011  évi 
tevékenységéről kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

7/2012. (II.13.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöpi 
Nagyközségi Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

7.) Területi ellátást biztosító háziorvosi tevékenység egészségügyi vállalkozási formában
való működtetésére vonatkozó megállapodás módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, Dr. Németh Csaba vállalkozó háziorvos megkereste 
az  önkormányzatot,  hogy  2007-ben  került  elfogadásra  a  dologi  kiadásokkal  kapcsolatos 
gépkocsi-használat, mobil telefon támogatás, amelyet három település szavazott meg. Ennek 
az  emelésére  tett  javaslatot  a  benzináremelés  és  az  elmúlt  évek  áremelései  miatt.  Kéri  a 
bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a vonatkozó megállapodás módosítását.

Kérdés,vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  a  bizottság  véleményével  és  az  előterjesztés 
határozati javaslatával kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

8/2012. (II.13.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  területi  ellátást 
biztosító  háziorvosi  tevékenység  egészségügyi  vállalkozási  formában  való 
működtetésére  vonatkozó  megállapodás  módosítását  az  előterjesztésben  foglalt 
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. február 20.

8.) A Császtai strandi helyiségek bérbeadására pályázat kiírása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  2010-2011  évben  pályázati  eljárás  keretében  a 
főépület  keleti  részén egy-egy helyiség került  bérbeadásra 10 éves időtartamra.  A nyugati 
oldalon lévő helyiségek üresen állnak. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
javasolja a bérbeadásra a pályázat kiírását.  A bizottság javasolja, hogy a versenytárgyalást 
lebonyolító  tagok  számát  a  biztonság  kedvéért  egy  fővel  bővítsék  ki,  Balogh  Ildikó 
személyével.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester: aki  egyetért  a  pályázat  meghirdetésével  a  leírtak  szerint 
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
9/2012. (II.13.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  Révfülöp 
Császtai  strandon  a  V-1. sz. 22,68 m2 –es, a   V-2. sz. 53,84 m2 –es kereskedelmi 
és  vendéglátó  egységek  versenytárgyalás  útján  történő  bérbeadásával  az 
előterjesztés  mellékletét  képező  „pályázati  felhívásban”  és  a  „pályázati 
feltételek”-ben foglaltak szerint. 
A képviselő-testület a versenytárgyalás lebonyolításával Varga Béláné,  Kondor 
Géza, Eitner József, Gángó István képviselőket és Balogh Ildikó bizottsági tagot 
bízza meg.
a.)  A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  a  pályázati  kiírás  közzétételére  és  a 
pályázati eljárás lefolytatásának előkészítésére.
b.)  Eredményes  versenytárgyalás  esetén  a  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a nyertes pályázókkal a bérleti szerződés megkötésére. 
c.)  Eredménytelen versenytárgyalás esetén a képviselő-testület felkéri a jegyzőt 
az  eredeti  pályázati  feltételekkel  megegyező  pályázati  felhívás  ismételt 
közzétételére, és a megismételt pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: a.) pontra:  Tóthné Titz Éva jegyző

                         b.) pontra: Miklós Tamás polgármester
Határidő: a.) pontra 2012. február 29. 2012. március 21.
                    (eredményes pályázati eljárás esetén)

               b.) pontra 2012. április 6. (eredményes pályázati eljárás esetén)
                c.) pontra a megismételt pályázati eljárásnál jogszabályi keretek között 

                                folyamatos

9.) A Szigeti strandi helyiségek bérbeadására pályázat kiírása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Szigeti strandon 6 db helyiség került bérbeadásra, 
2 db üzlethelyiség bérletét tudják meghirdetni. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a  bizottság  támogatja  a  bérbeadásra  a  pályázat  kiírását,  továbbá  a  versenytárgyalást 
lebonyolító bizottság Balogh Ildikó bizottsági taggal történő kiegészítését.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:   aki  egyetért  a  bizottság  javaslatával  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

10/2012. (II.13.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  Révfülöp 
Szigeti   strandon  az 1.  számú 25 m2  nagyságú, továbbá a   2.  számú 25 m2 

nagyságú  kereskedelmi  és  vendéglátó  egységek versenytárgyalás  útján történő 
bérbeadásával  az  előterjesztés  mellékletét  képező  „pályázati  felhívásban”  és  a 
„pályázati feltételek”-ben foglaltak szerint. 
A képviselő-testület a versenytárgyalás lebonyolításával Varga Béláné,  Kondor 
Géza,  Eitner József,  Gángó István képviselőket,  Balogh Ildikó bizottsági  tagot 
bízza meg. 
a.)  A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  a  pályázati  kiírás  közzétételére  és  a 
pályázati eljárás lefolytatásának előkészítésére.
b.)  Eredményes  versenytárgyalás  esetén  a  képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert a nyertes pályázókkal a bérleti szerződés megkötésére.
c.)  Eredménytelen versenytárgyalás esetén a képviselő-testület felkéri a jegyzőt 
az  eredeti  pályázati  feltételekkel  megegyező  pályázati  felhívás  ismételt 
közzétételére, és a megismételt pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: a.) pontra: Tóthné Titz Éva jegyző

                          b.) pontra: Miklós Tamás polgármester
Határidő: a.) pontra: 2012. február 29. 2012. március 21.
                  (eredményes pályázati eljárás esetén)

                             b.) pontra: 2012. április 6. (eredményes pályázati eljárás esetén)
      c.) pontra: a megismételt pályázati eljárásnál jogszabályi keretek 
           között folyamatos

10.) Az IKSZT épületében lévő 2 db helyiség üzleti célra történő bérbeadására pályázat
kiírása. (Írásos anyag a  jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, az IKSZT épületben épült két – pályázat előírásai 
szerint, egyenként 14,58 m2 nagyságú üzlethelyiség került kialakításra. A  Táncsics utca felől 
külön bejárattal,  kialakított vizesblokkal, elkülönítetten mérhető, kompletten kiépített fűtés és 
villamos  hálózattal.  A település  kereskedelmi  szolgáltatásainak  további  javítása érdekében 
írnának rá ki pályázatot.  Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság 
3  igen  szavazattal  javasolja  a  pályázat  kiírását.  Javasolja  továbbá  a  versenytárgyalást 
lebonyolító bizottság tagjait egy fővel kiegészíteni, Balogh Ildikó bizottsági taggal.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester:   aki egyetért a pályázati kiírással, a meghirdetéssel a leírtak 
szerint kézfelemeléssel szavazzon.
  
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

11/2012. (II.13.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Révfülöp 
Káli út 17. szám alatti Integrált Közösségi Szolgáltató Térben kialakításra került 
2 db., egyenként 14, 58 m2  nagyságú üzlethelyiség  bérbeadásával, az előterjesztés 
mellékletét képező „pályázati felhívásban” foglaltak szerint. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati kiírás közzétételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő:  2012. február 29.

                

11.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő költségelven bérbe adható 
lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét  
képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja  az  Iskola  u.  5.  szám  alatt  51  n2  nagyságú 
összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérlője Cevek Illés a révfülöpi önkormányzat 
dolgozója.  A  szerződése  lejárt.  Kérte  a  bérleti  jogviszony  határozatlan  időre  történő 
meghosszabbítását, 500 Ft/m2/rezsi áron. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a  bizottság 3 igen szavazattal  2012. december  31-ig történő időszakra a jelzett  összegben 
javasolja a bérleti jogviszony meghosszabbítását.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
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Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával, hogy 2012. december 31-
ig  fenti  lakbérrel  bérbe  adja  Cevek  Illés  részére  az  Iskola  u.  5.  sz.  alatti  önkormányzati 
tulajdonú lakást kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülte 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

12/2012. (II.13.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Iskola u. 5. 
szám alatti lakás bérlőjének kérelmét – Cevek Illés Balatonszepezd, Árpád utcai 
lakos – elfogadja és a lakás bérleti idejét 2012. december 31-ig meghosszabbítja.
A képviselő-testület a lakbér mértékét 500- Ft/m2/hó összegben állapítja meg.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés 
megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. február 29.

12.) Részvétel a XII. Finn-Magyar testvérvárosi konferencián  .  

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a finnországi Espoo-ban rendezik meg júniusban a 
XII.  Finn-Magyar  Testvérvárosi  Konferenciát,  amelyen  a  magyar  és  finn  testvérvárosok, 
települések  képviselői  vesznek  részt.  Finnországi  testvértelepülésünk  Sodankylä 
önkormányzata levélben jelezte, hogy 2 személy részére fizeti a konferencián való részvételt – 
utazási költség nélkül – és utána meghívják városukba vendégként a résztvevőket. Az utazási 
költség kb. 55-70.000 Ft/fő oda - vissza. A Magyar-Finn Baráti Kör révfülöpi csoportjának 
elnöke jelezte, hogy a konferencián a részvételt nem tudják vállalni. Révfülöp Nagyközség 
Önkormányzata  költségvetésében nem tervezett  ezzel kapcsolatos kiadást.  Azon képviselő, 
aki saját  költségén részt  venne és képviselné a települést  ezen a találkozón,  örülnének.  A 
konferencia időpontja 2012. június 5-7-ig. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
köszöni a konferencián való részvétel lehetőségét.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság támogatja a 
konferencián való részvételt.

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi, van-e olyan, aki részt venne ezen a konferencián 
és képviselné a települést?
Kondor Géza Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság Elnöke:  kérdése, 
meddig lehet ezen gondolkodni?
Miklós  Tamás polgármester:  nagyon  rövid  időn belül  választ  kellene  adni,  mert  15-éig 
kellene  nekik  lefoglalni  a  szállást  és  az  egyéb  dolgokat.  Javasolja,  a  turisztikai  bizottság 
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elnöke és akár a polgármester együtt képviseljék a települést saját költségükön. Vissza kell 
jelezni  a  részvételt.  Az  önkormányzat  nem  akarja  pénzügyileg  ezt  támogatni.  Ha  van 
érdeklődő jelezze,  ha képviselők közül jelentkezik valaki,  hogy saját költségén részt vesz, 
akkor a testület azokat a személyeket hatalmazza fel a település hivatalos képviseletére. A 
részvételt 15-éig kéri jelezni. 
Aki tudomásul veszi a tájékoztatót kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

13/2012. (II.13.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a XII. Finn-
Magyar  Testvérvárosi  Konferencián  való  2  fő  részvételét  oly  módon,  hogy 
önkéntes alapon, a résztvevők saját költségén történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a részvétel visszajelzésére, az 
egyeztetés és szervezés összehangolására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. június 31.

Bejelentések:
Szegi János Horgász Egyesület Elnöke: elmondja, a Horgász Egyesület, a Sport Egyesület és 
lehet,  hogy  még  a  Vízi  Sportegyesület  is  bekapcsolódik,  szombaton  9.  órára  nádvágást 
hirdetnek társadalmi munkában. Találkozó a kemping melletti területen. Mindenkit szeretettel 
várnak.
Miklós Tamás polgármester:  január 31-ig megtörtént az önkormányzati törvény alapján a 
jegyző  teljesítményértékelése  írásban.  Ez  a  jegyző  részére  átadásra  került.  A  képviselő-
testület  dönt  a  hivatal  munkatársainak  teljesítménycél  meghatározásáról,  amelyet  a jegyző 
továbbít  a  dolgozóknak.  Ez  szintén  megtörtént.  Polgármesteri  hatáskör,  hogy  a  jegyző 
számára készítse el a 2012. évi teljesítménycél követelményeket.  
Ismerteti a Révfülöpi Téli Esték rendezvénysorozat programjait.
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  többen  megkérdezték,  hogy  az 
önkormányzati  törvény  módosításával  Révfülöp  kivel  fog  körjegyzőséget  alakítani,  lesz-e 
hivatal? Van-e erről információ?
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
helyesbítene  Kálomista  Gábor  előadása  az  általános  iskolában  kerül  megtartásra  nem  az 
evangélikus oktatási központban.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, ma adta feladatba Kondorné Pintér Zsuzsának, hogy 
tudomására jutott,  hogy elmaradt  az evangélikus  központban a pénteki  rendezvény.  Járjon 
utána,  ha  ténylegesen  elmarad,  ne  kelljen  áthozni  a  tömeget  az  iskolába  egy  tábla 
kihelyezésével át tudja irányítani. Méltóbb a körülmény és nem kell külön az iskolába pakolni 
arra  az  egy rendezvényre.  A hivatallal  kapcsolatban  elmondja,  új  a  rendelet,  végrehajtási 
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utasítások  még  nincsenek.  Tárgyalásokat  folytatnak  a  közeljövőben.  Több  esélye  is  lehet 
különféle felállásoknak. Az egyértelmű, hogy a Káli-medence hivatalai önálló körjegyzőséget 
szeretnének kialakítani,  de egymással  is  vitatkoznak.  Ismert  a  képviselőknek,  tájékoztatást 
kaptak  róla,  hogy  tárgyalást  folytattak  Ábrahámhegy,  Balatonrendes,  Salföld 
önkormányzatával, akik korábban jelezték csatlakozási szándékukat. Velük éppen hogy csak 
megvannak 2018 fő. Pontosítani kell, hogy milyen feltételekkel, hogyan történne egy ilyen 
közös hivatal létrehozása. Természetesen ez a közigazgatást jelenti elsődlegesen, mert minden 
önkormányzat fenntarthat egy kisebb hivatalt, olyat amire pénze van és amilyen feladatokat 
fel  akar  vállalni  és  ehhez szakembereket  biztosítani.  Ezek jelenleg  tárgyalás  alatt  vannak. 
Több  megoldás  is  van  rá.  Tárgyaló  felek  közös  szándékai  vagy  eltérő  szándékai  fogják 
meghatározni ezt Révfülöpön. Ez év június 1-től várhatóan a járások kerülnek kialakításra, ezt 
követően  2013.  január  1-től  önkormányzatok  közös  hivatalainak  a  működése  fog 
megvalósulni. Az is lehetséges, hogy ezt előbbre hozzák.

Több  napirendi  pont  és  bejelentés  nem volt,  megköszöni  a  részvételt  a  képviselő-testület 
ülését 16.30 órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Kondor Géza                                                                    Eitner József 
önkormányzati képviselők

31



32


