Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 19-én
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester, Eitner József,
Török Péter, Kondor Géza, Gángó István képviselő-testületi tagok.
Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő.
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Biró
Istvánné pénzügyi főmunkatárs, Németh László általános iskola
igazgatója.
Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke, Dianovics Béla
Polgári Kör Elnöke, Tóth Csaba Vízi Sportegyesület Elnöke,
Rádóczy Kálmánné Keresztény Értelmiségiek Szövetsége,
Szegi János Horgászegyesület, Sportegyesület Elnöke.
Miklós Tamás polgármester: köszönti a televízió előtt ülő révfülöpi polgárokat, akik
figyelemmel kísérik a képviselő-testület ülését. Tisztelettel köszönti a képviselőket, jegyző
asszonyt, munkatársakat, a civil szervezetek képviselőit, a révfülöpi Általános Iskola
igazgatóját. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselő és a polgármester
jelen van. (Kálomista Gábor képviselő jelezte távollétét). Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére. Kéri vita nélkül szavazzák meg.
Javasolja Kondor Géza és Török Péter képviselő urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kondor Géza, Török Péter képviselő-testületi tagok.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottság elnökének beszámolója a
két ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: szóbeli kiegészítés: Az előző, 2012. február 13-i testülés óta
történt események:
Összehívta Révfülöp nagyközség Képviselő-testület rendkívüli ülését 2012. február 29-én,
amelynek napirendjén Révfülöp Nagyközség vagyonrendeletének megalkotása szerepelt,
illetve részletesen foglalkozott az iskola költségvetési kiegészítő támogatásával.
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2012. február 22-én a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Tanács Elnökségi és
Társulási ülésére került sor Tapolcán, ahol többek között elfogadták annak 2012. évi
költségvetését.
2012. március 13-án a Nyugdíjasklub képviselőivel köszöntötték lakóhelyén a 90. életévét
betöltő Dr. Hadnagy Bélánét, akinek Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot
nyújtottam át.
2012. március 14-én községi ünnepségen emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom
kitörésének 164. évfordulójáról, ahol Török Péter képviselő mondott ünnepi beszédet, és a
helyi iskolások műsorát tekintették meg a megemlékezők.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság átruházott
hatáskörben az alábbi határozatokat hozta: A bizottság március 14-i zárt ülésén az alábbi
határozatokat hozta. Átmeneti segély kérelem ügyében 6 kérelem érkezett, ebből 1 esetben
10.000.- Ft, 2 esetben 15.000.- Ft, 2 esetben 20.000 .- Ft, 1 esetben 25.000 Ft került
megállapításra. A felsőoktatási intézményekben tanuló diákok ösztöndíjáról szóló
önkormányzati rendelet alapján pályázat került kiírásra, melyre 2 fő nyújtott be pályázatot. A
pályázati feltételeknek mindkét fő megfelelt. A bizottság 2012. II. félévre havi 15.000.Ft/hó/fő támogatást állapított meg a pályázók részére.
Kérdés:
Varga Béláné alpolgármester: a 6/2012 (II.13.) kt. határozattal a testület egyetértett azzal,
hogy meghirdetésre kerül a könyvtárosi állás főiskolai végzettséggel, ideiglenes jelleggel. A
képviselő-testület döntött abban is, hogy helyi lakos kerüljön megbízásra határozott időre,
2014. december 31-ig. A közigazgatási honlapon a kiírás határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyra szól. Kérdése mi az oka ennek?
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a jogszabályokat be kell tartani. A jogszabályoknak
megfelelően kell kiírni a pályázatot. Kéri jegyző asszonyt, hogy ezzel kapcsolatban adjon
információt.
Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, a közalkalmazotti törvény írja elő, hogy határozott és
határozatlan időre milyen módon és formában lehet meghirdetni ezen állást. Határozott idejű
pályázatot nem tudtak kiírni, mert azok az ismérvek, amelyet a törvény tartalmaz nem tudták
kiírni a pályázatot csak határozatlan időre. A KSZK-nak benyújtott pályázat alapján az első
körben szerepelt, hogy „helyi lakos”, ezt a KSZK nem fogadta el, visszaírta, hogy ez
diszkriminatív minősítés. Ezért került be módosításba, hogy „helyismerettel rendelkező”
személy.
Varga Béláné alpolgármester: itt van egy határozat. A testület határozata törvénytelen ezek
szerint?
Tóthné Titz Éva jegyző: amikor a testület ezt a határozatát megfogalmazta, a végén mondta,
hogy a pályázat a jogszabályoknak megfelelően kerül kiírásra és megvizsgálásra kerül, hogy
milyen lehetőségek vannak.
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, a jegyző asszony a felelős az önkormányzat jogi
működésének tisztaságáért és a jogi megfeleléséért. A határozat meghozatalánál egyetértettek
abban, hogy lehetőleg révfülöpinek biztosítsanak munkahelyet, ha megfelelő végzettséggel
rendelkezik. Örülnének, ha révfülöpi lenne. Eddig 10 felett van a pályázók száma. Jogszabály
szerint kiírásra került a pályázat, döntés még nem született benne. Alpolgármester asszony
elfogadja a választ?
Varga Béláné alpolgármester: nem. Ezt a határozatot akkor most vissza kell vonni? Szó
szerint úgy van, hogy a meghirdetett könyvtári állásra főiskolai végzettségű, helyi lakos
kerüljön megbízásra. Ezt érti, hogy „helyit” így nem lehet belevenni. Ideiglenes jelleggel,
azaz határozott időre. A képviselő-testület meghatározta, hogy 2014. december 31-ig. Egy
határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt határozott meg. Ezek szerint ez törvénytelen
volt?
Miklós Tamás polgármester: kérjenek állásfoglalást a kormányhivataltól. A működéshez és
az előttük álló feladatokhoz szakemberek kellenek.
Varga Béláné alpolgármester: ezzel teljesen egyetért.
Vélemény, észrevétel.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, itt mutatkozik meg, hogy a polgármester úr
nem veszi figyelembe, hogy van képviselő-testület, mert a pályázat kiírásáról a
megkérdezésük nélkül döntött. Valóban így van, hogy törvényszerűség, jogszerűség, de
amikor gazdasági helyzet van, eddig is működött a könyvtár ezután is fog működni. Egyszerű
módszerrel, de ellátja a feladatát, 2014. december 31-ig majd az idő megoldja a kérdést. Nem
döntöttek törvénytelenül, hanem felülbírálták a polgármester úrnak a döntését. Ez azt jelenti
megítélése szerint, amikor beérkezik a pályázat, joguk van azt mondani, bár megfelel a
feltételeknek, de eredménytelennek nyilvánítsák. Helyi munkaerőt alkalmazzanak. Ez is
költségmegtakarítás. Ezzel többet nem kell foglalkozni. Megítélése szerint nem törvénytelen
ez a döntésük.
Miklós Tamás polgármester: Tisztelt Képviselők! A jogszabályokat be kell tartani.
Visszautasítja, nem a polgármester döntése alapján, hanem a fennálló érvényben lévő
jogszabályok alapján Révfülöpit szeretnének. Embereket keresnek feladatok végrehajtására. A
megfelelő szintű feladatok végrehajtásához megfelelő információval, szakértelemmel,
hivatástudattal rendelkező emberek kellenek. Ez nem pénzkérdés. Jogszabályok alapján került
meghirdetésre, remélhetőleg hosszabb távon megoldódik a pályázat kapcsán ez a poszt. Azt
ne akarja senki mondani, hogy ő, mint polgármester nem akar révfülöpinek munkát adni. A
mai napon is ketten voltak nála munkáért. Remélhetőleg tudnak nekik segíteni.
Varga Béláné alpolgármester: ez a határozat marad, vagy vissza kell vonni a képviselőtestületnek? Mert akkor egy törvénytelen határozatot hoztak. Nem?
Miklós Tamás polgármester: kezdeményezi a kormányhivatal felé a döntés felülvizsgálatát.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a jelentéssel és az elhangzott kiegészítésekkel
kézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
14/2012. (III.19.) kt. határozat
a.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és a bizottság
elnökének az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló kiegészítését
elfogadja.
b.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület
6/2012. (II.13.) Kt. határozatával kapcsolatban kérjen felülvizsgálatot a
Veszprém Megyei Kormányhivataltól.
Felelős: b.) pontra: Miklós Tamás polgármester
Határidő: b.) pontra: 2012. április 23.
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 Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
2.) A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
3.) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 15/2007.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
4.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
5.) Nyári idényre felkészülés a településüzemeltetési feladatok tekintetében.
Előterjesztő: Kondor Géza településüzemeltetési vezető
6.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előterjesztő: Tóthné Titz Éva jegyző
7.) Tájékoztató az önkormányzati bevételek növelésének lehetőségeiről.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
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8.) Tájékoztató a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett
munkájáról.
Előterjesztő: civil szervezetek képviselői
9.) Révfülöpi Általános Iskola költségvetésének kiegészítő támogatása. (Szóbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester, Németh László iskolaigazgató
10.) Pályázat benyújtása „A múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatásképzési szerepének infrastrukturális erősítése” témakörben. Pályázat kódja: TIOP1.2.-11/1.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
1.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemények:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az önkormányzat 2011 évi költségvetésének módosításáról
szóló rendeletet.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért az előterjesztéssel, illetve a bizottságok
egybehangzó véleményével – kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a
4/2012. (III.20.) önkormányzati rendeletet
„Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.”
2.) A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemények:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag 3
igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
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Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért mindkét bizottság támogató javaslatával –
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülte 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja az
5/2012. (III.20.) önkormányzati rendeletet
„A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 4/2011. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.”
3.) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 15/2007.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemények:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag 3
igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért mindkét bizottság támogató javaslatával
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a
6/2012. (III.20.) önkormányzati rendeletet
„Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 15/2007.
(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.”
4.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a közbeszerzésekről szóló törvény alapján a
költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig el kell fogadni az önkormányzatnak a
tervezett éves beruházások közbeszerzési tervét. Jelenlegi információ szerint nem tartozik
közbeszerzés hatálya alá semmi, de ebben az esetben is el kell készíteni kitöltetlenül a
közbeszerzési tervet. Kéri a bizottság véleményét.
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Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja a közbeszerzési terv elfogadását.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a közbeszerzési terv mellékelt módon történő
elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
15/2012. (III.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.
mellékletben foglaltak szerint a 2012. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Miklós Tamás polgármester

számú

5.) Nyári idényre felkészülés a településüzemeltetési feladatok tekintetében.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi Kondor Géza csoportvezetőt kívánja-e szóban
kiegészíteni az előterjesztést?
Kondor Géza településüzemeltetési csoportvezető: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel.
Török Péter képviselő-testület tagja: kéri, mivel televíziós adásról van szó, és ez a napirendi
pont kérdéseket vet fel az itt lakók, nyaralók oldaláról, pár szóban néhány fő vonulatot
szeretne hallani a strandok, egyebek tekintetében.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, a beszámoló tartalmas anyag, amely
tartalmazza az eredményeket és az idei évre tervezett munkákat. Ismerteti a létszámot,
eszközöket. Az eredmények önmagukért beszélnek. A 2011-es évről el lehet mondani, hogy a
gaz nem verte fel a települést, kellő időben le lett vágva a fű, még a település szélein is. A
hóeltakarítást is megoldották. Számára az fogalmazódott meg, hogy egy jó irányítás mellett
ütőképes garnitúra áll rendelkezésre. Idéz a tájékoztatóból: „állandó létszám 9 fő és a Balatoni
Közmunka keretében 6-8 főt tudtak foglalkoztatni.” Van a településen dolgozni tudó,
dolgozni szerető, dolgozgató és dolgozgatni sem akaró ember. Gazdasági válság van. A
7

január, február, márciusi időszak az, amikor még megélhetési forrás sincs. Megdicséri az
anyag tartalmáért az előterjesztőt és az elvégzett munkáért is. Javasolja, készítsen egy
anyagot, a településfejlesztési bizottság vitassa meg, hogy ezekből az itt dolgozó emberekből
hogyan tudnának egy hosszabb távon is működő csapatot felállítani. Vizsgálják meg, kik
azok, akikre munka szempontjából lehet számítani, azok akár állandó jelleggel történő
alkalmazását. Változzon meg a 9 főnek a mostani összetétele, mert azok között is van, aki
csak dolgozgat, helyette legyen dolgozó. Főleg arra az időszakra –január-február-március–
amikor lejár a szerződés. Nagyon nehéz ezeknek a fiataloknak a helyzete. Ha bejönnek a
hivatalba segélyért, jegyző asszony a tájékoztatást megadja. Itt lenne a lehetőség, ha ezek
között is akadnának olyanok, akkor ezekből válogassák ki. Gyakorlatilag ez egy olyan
ütőképes csapattá válhat, akikkel anyagi megtakarítást tud az önkormányzat elérni. Ha le kell
festeni vas, vagy fa anyagot, akkor nem kell festőt alkalmazni, hanem a festő végzettségűnél
ötször gyorsabban, hatékonyabban, szebben dolgoznak, azok a hobbi szinten megtanult
szakmát végző dolgozók, akik ezek között vannak. Bizonyos fokig, ha tudnának ebben lépni
ennek a rétegnek adnának önbizalmat és éreznék, hogy van mégis jövőkép Révfülöpön. Kéri,
hogy erről is szavazzanak. Készüljön a szezon végére anyag, legyen belőle személyi kérdés is.
Polgármester úr felé kérése, ha ilyen irányú kérdés van, kérje ki a véleményt.
Miklós Tamás polgármester: fogalmazza meg képviselő úr a határozati javaslatát.
Gángó István képviselő-testület tagja: szeptemberi vagy a júliusi ülésre készítsen Kondor
Géza településüzemeltetési csoportvezető úr egy személyre szabott, munka hatékonyságának
a növelésére egy olyan javaslatot, amiben látnák, hogy az elvégzett munkához milyen
megfelelő szintű személyek alkalmasak.
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi jegyző asszonyt jó ez így? A hatékonyság növelése
azzal jár, hogy elbocsájtások, illetve kevesebb ember végezze a feladatot?
Gángó István képviselő-testület tagja: a 9 fő meg a 6-8 fő, ami a beszámolóban szerepel,
ezen a kereten belül, akik közreműködtek, ebből gyúrjanak össze egy hatékony csapatot.
Miklós Tamás polgármester: létszámbővítésre tesz javaslatot? Fogalmazza meg a határozati
javaslatot!
Gángó István képviselő-testület tagja: nem. Visszanézheti az anyagból. Azzal kezdte 9 fő
állandó fő, 6-8 aki a közmunka keretében dolgozik. Ezek az emberek bizonyítottak, hogy jól
dolgoztak, ezekből egy ütőképes csapatot összeállítani. A sorrendet állítsák fel hogyan tudná
ez a 9 fő, akire mindig számíthatnak. Ezekből készítsenek személyi javaslatot.
Miklós Tamás polgármester: ez azt jelentené, hogy el kellene küldeni embereket, illetve új
emberek felvételét.
Gángó István képviselő-testület tagja: aki a közmunka keretében jobban dolgozik mind az
állandó, akkor vegyék fel állandónak. Aki állandó volt, de nem úgy dolgozik, vegyék fel
közmunkára.
Miklós Tamás polgármester: ez munkajogi kérdés. Így teszi fel képviselő úrnak a javaslatát,
ahogyan elhangzott.
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, egy ekkora területet, amelyen Révfülöp fekszik nem
könnyű és nem egyszerű feladat rendben tartani. Úgy gondolja, az elmúlt évben
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összességében rend volt Révfülöp közterületein. Ami neki különösen nagyon szimpatikus,
hogy itt a takarékosság szó, nem csak szólam volt, hanem ténylegesen történt is megtakarítás.
Az előterjesztésben 5 millió forint körüli megtakarítást olvashatnak. Ez mind annak
köszönhető, hogy jó munkaszervezés történt, átszervezések történtek. Megköszöni a
felelősnek és természetesen azoknak a dolgozóknak, akik valóban tettek is ezért a munkáért és
ezért az eredményért. 867 e Ft megtakarítást jelentett például, hogy a területgondozásra nem
kellett külső szolgáltatót igénybe venni. Sok tartalék már nincs a rendszerben, de helyes
munkaszervezéssel, olyan munkatársak megválasztásával, akik valóban elkötelezettek és
lelkiismeretesen, tisztességesen végzik a munkájukat tovább lehet javítani a munka
eredményességén, Révfülöp külső megjelenésén. Ezért szeretne köszönetet mondani a
dolgozóknak is és a vezetőknek is.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, jó néhány alkalommal, amikor ez a téma
előkerült említést tett arról, hogy a Szőlő utcában vagy a Petőfi S. utcában nagyon sok olyan
kerítésen kívül kinőtt sövény van, amit szinte rendszerességgel az önkormányzat dolgozói
tartanak karban. Mi az egyszerűbb egy felszólító levelet írni a telektulajdonosnak, vagy az
önkormányzat dolgozói üzemanyagot, emberanyagot, komoly óraszámot arra fordítsanak,
hogy ezt rendbe tartsák? Egyszerű a megoldás, aki ennek a felelőse naponta járja az utcákat.
Papír, ceruza kérdése, leadja a hivatalnak, a közterület-felügyelő pedig felszólítja az illetőt.
Véleménye szerint ebbe az irányba kell elindulni.
Kondor Géza településüzemeltetési csoportvezető: köszöni az elismerő szavakat. Elmondja,
aki a Szigeti strandon jár, az láthatja, hogy átmeneti állapot van, teljes erővel dolgoznak a
területen, hogy minél előbb használható állapotba hozzák. Ezen kívül árajánlat kérések
vannak folyamatban, hogy a meglévő röplabda pályákat komfortosítsák, javítsák az
állapotukat. Ez a következő 2-3 hétben valószínűleg lebonyolításra kerül. Fő célja, hogy
április 15-től lehetőleg szervezetten a strandokat öntözni tudják. A Szigeti strandon
felújították a csőrendszert, kútból történő öntözést tudnak aktivizálni. Itt sok mindent el
lehetne mondani, nagyon sok a teendő, rangsorolni kell a feladatokat. Jó volt a Probió-tól
kapott személyi állomány, akik az állandó dolgozók mellett dolgoztak. Bízik benne, hogy a
tavalyi tapasztalatokból okulva, az idén is meg fognak felelni a követelményeknek.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, örül annak, hogy talán először hangoztak el pozitív
dolgok a településgazdálkodási működéssel kapcsolatban. Úgy látja, hogy az új települési
csoportvezető munkába állásával hatékonyabbá, szervezettebbé vált a munka. Sokkal inkább
mobil olyan téren, hogy a gyors feladat-megoldásokba hatékonyan közreműködik. Hozzáteszi
azt is, hogy az eszközpark szinte teljes. Az elmúlt években minden évben vettek egy-két
eszközt. Olyan gépeket, amelyeket utána közmunkással is tudtak működtetni, nem
vállalkozóval kellett elvégeztetni, ami jelentős megtakarításokat eredményezett. Az eszközök
rendelkezésre állnak és a munka is egyre több lesz. Megköszöni a teljesítést, ezt igyekeztek
elismerni az év végén egyfajta jutalmazással is. Több civil szervezet felvetette a
településközpont virágosítását. A képviselőket meghívta egy közös bejárásra, de különféle
okok miatt elsiklottak felette. Javasolja, hogy a településgazdálkodási csoportvezető és Müller
Márton nézzék meg a központot - CBA-tól a Káli útig - virágosításra, virágládák
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elhelyezésére stb. kérjenek ajánlatot és ezen dolgozzanak. Beszélt Somogyi László
vezérigazgató úrral a Probiónál, nem áll sehogyan sem a Probió munka jelen pillanatban. Az
biztos április 1-től nem fog elindulni. Remélhetőleg lesz idén is ugyanazon kondíciókkal, mint
a közmunka általában, tehát 90%-át az állam fizeti. Aki Révfülöpön szeretne dolgozni
közmunka keretében, igyekeznek már áprilistól munkalehetőséget biztosítani. Megköszöni a
csapat munkáját.
Miklós Tamás polgármester: Gángó István képviselő úr módosító javaslatot adott.
Tóthné Titz Éva jegyző: ismereti Gángó képviselő úr javaslatát: „készítsen egy olyan
javaslatot a településgazdálkodási csoportvezető, amely a munka hatékonyságának,
eredményességének javításának érdekében a jelenlegi létszámot felülvizsgálja a
közfoglalkoztatottak és az állandó alkalmazottak tekintetében, a szeptemberi ülésre készüljön
javaslat.”
Miklós Tamás polgármester: Tisztelt Képviselők! Hoznak mindenféle határozatot, aminek
nem tudnak megfelelni. Kondor képviselő úrnak megadja a szót.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a személyi
ügyeket érintő dolgokat nem nyílt ülésen kellene tárgyalni.
Gángó István képviselő-testület tagja: megismétli bizottsági ülésre terjessze be, mint
képviselők esküt tettek. Bizottság zárt júniusi ülésén vitassa meg.
Tóthné Titz Éva jegyző: még egy pontosítást kérne a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban.
Ezeknek az embereknek a személye mindig változik, attól függ milyen ellátásra jogosultak, a
rendszerben akkor hol vannak. Akik most vannak azokról van szó?
Gángó István képviselő-testület tagja: aki részt vett a 2011 évi munkában. 9 fő állandó a 6-8
fő, aki 2011-ben ezen a létszámon próbáljanak gazdálkodni.
Miklós Tamás polgármester: nem zárhatnak ki senkit. Meg lehet vizsgálni az egész
kérdéskört. A közmunka nem egy életcél. Most is van két állás meghirdetve az evangélikus
központba és egy 4 órás adminisztrátori állás meghirdetve a képújságba. Egy közmunkás
felvétele minimálbéren több mint egy millió forint éves szinten. Ha felvétel van nem lehet
kizárni belőle senkit. Ahhoz ragaszkodik, hogy bármelyik révfülöpi számba vehető legyen és
ne csak egy szűk kör, amit képviselő úr mond.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:
fogalmazhatnának úgy, hogy a 2012. évi személyzet és utánpótlási politikát dolgozzák ki?
Gángó István képviselő-testület tagja: kéri, ne magyarázza félre polgármester úr a mondatát.
Először is a településgazdálkodási bizottság ülésére kérte, hogy készüljön egy előterjesztés.
Miklós Tamás polgármester: visszaveszi a szót. Parttalanná válik az egész. Tisztelt Képviselő
úr, ahhoz ragaszkodott, hogy a bizottság vitassa meg. A bizottság önmaga napirendjére veheti
a javaslatot, nem kell hozzá szavazás. Írásban eljuttatja a bizottság elnökének, mit szeretne
megvitatni, biztosan napirendjére tűzi a bizottság. Ha döntést hoznak, azt a képviselő-testület
elé tudják terjeszteni. Ezért javasolja, erről ne szavazzanak most, mert csak vitát generál és
értelmezésbeli gondok vannak. Így szavazhatnak az eredeti előterjesztésről, ami arról szólt,
hogy nyári idényre felkészülés a településüzemeltetési feladatok tekintetében. Utoljára
visszaadja a szót Gángó képviselő úrnak.
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Gángó István képviselő-testület tagja: nem kell visszaadni, elvette tőle. Ennél a napirendi
pontnál esélyegyenlőséget kér. Polgármester úr a testület megkérdezése nélkül kiírta a
pályázatot a könyvtári állásra. Ennél a napirendi pontnál miért nincs joga egy képviselőnek
határozati javaslatot előterjeszteni? Egyértelműen fogalmazott, bizottság elé egy témát, amiről
beszélgessenek. Mivel 2011-ben volt ütőképes csapat, 2010-ről nem beszélhetnek. 2010-ben
nem kaptak ilyen anyagot. 2011-ben aki részt vett 9 fő és a 6-8 fő, tehát 17 fő azoknak a neve
megtalálható. Ne bővítsék ki, ne egészítsék ki. Minősíteni ezen a zárt ülésen ezeknek az
embereknek az eredményét, ezekkel tudnak költséget csökkenteni. Eredményes munkával
pénz maradt meg, ami azt jelenti tavaly előtt nem megfelelő színvonalon működtek,
ráfizetéssel. Ő nem mondta azt, hogy mondjanak fel, rúgjanak ki embereket. Beszélgessenek
róla. Rosszabb munkakörülmények között is tudja kire lehet számítani és kire nem.
Szavazzanak róla, bizottság elé a 17 főnek a részvételével hogyan látja, aki irányította ezeket
az embereket, a sorrendet hogyan látja, hogyan tudnának 2012-ben vagy 2013-ban még
hatékonyabb munkát végezni.
Miklós Tamás polgármester: aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással ellenszavazat
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
16/2012. (III.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságot, hogy ülésén tekintse át a
településüzemeltetési csoport működéséhez szükséges személyi létszámot.
Miklós Tamás polgármester: kéri a képviselő urat, hogy tájékozódjon előtte. Ez mindenféle
képviselő-testületi határozat nélkül előterjeszthető és megvitatható a bizottsági ülésen a
felvetett módon. Ehhez felesleges a képviselő-testületet szavaztatni.
Aki egyetért a „Nyári idényre felkészülés a településüzemeltetési feladatok tekintetében” c.
előterjesztéssel és jó munkát kíván a csapatnak – kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
17/2012. (III.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Nyári
idényre felkészülés a településüzemeltetési feladatok tekintetében” tárgyú
előterjesztést.
6.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Miklós Tamás polgármester: megkérdezi Tóthné Titz Éva jegyző asszonyt kívánja-e szóban
kiegészíteni az előterjesztést?
Tóthné Titz Éva jegyző: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést, megköszönve a hivatal munkáját.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság megtárgyalta a
napirendet. Nagyon részletes és tartalmas anyagot kaptak, a jegyző asszonyt dicséret illeti. A
bizottság egyhangúlag javasolja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés nem hangzott el.
Véleménye, észrevétel:
Gángó István képviselő-testület tagja: megköszöni a tartalmas beszámolót. Részletesen
elemzi a hivatali munkát. Külön megköszöni jegyző asszonynak, a hivatal minden
dolgozójának az áldozatos munkáját. Mint képviselő megkapta azt a jogot, amit a törvény
biztosít, azon kívül, amikor nem képviselőként ment, hanem állampolgárként a segítséget is.
További jó egészséget és munkát kíván. A faluban sokat jár, a lakosság részéről többen
elmondták, hogy emberbaráti ügyintézés folyik a hivatalban.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: nagyon tartalmas és érdekes anyagot kapott. Vannak
benne olyan részek, amelyeket szélesebb körben kellene publikálni például az építéshatósági,
műszaki ügyek kérdéskörét, vagy a mezőgazdasági igazgatással kapcsolatos ügyeket. A
Révfülöpi Képekben ezeket a részeket érdemes lenne alkalmanként megjelentetni, hogy a
lakosság széles körben is tájékozódjon. Például az építéshatósági ügyek, műszaki ügyek
részében van egy un. telekalakítással kapcsolatos dolog, amely feltehetően a polgármester úr
ígérete szerint rövidesen napirendre kerül és a megoldása is pozitív irányba fog elmozdulni.
Remek munkának tartja a szervezetük nevében.
Zsitányányi István Fürdőegyesület Elnöke: az üdülőtulajdonosok nevében megköszöni a
hivatal munkáját. Kérése, hogy jegyző asszony tolmácsolja munkatársai felé.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a hivatal és munkatársai megfeszített munkát
végeztek az elmúlt esztendőben. Több mint 350 új törvényt vagy módosítást fogadtak el az
elmúlt másfél esztendőben, rengeteg egyéb jogszabályváltozásra került sor, amelyek
áttételesen az önkormányzatnál csapódnak le. Nagyon sok ügyfél keresi fel a hivatalt,
megoldást várnak a helyiek, üdülőtulajdonnal rendelkezők. Tavalyi esztendőben 10 rendes
ülés, 9 rendkívüli ülés és 2 közmeghallgatás volt, ami azt jelenti, hogy 21 alkalommal
ülésezett a testület, ami azt mutatja, hogy az ehhez kapcsolódó kiszolgáló háttér munkát a
hivatal látja el. Tavalyi esztendő volt a népszámlálás időszaka is, ami megint csak egyedi
nagyszabású feladatokat adott a hivatal munkatársainak. Olyan településbarát szolgáltatásokat
vezetett be az önkormányzat – amit nem minden hivatal tesz meg, - hogy házasságkötésekre
külső helyszíneken is sor kerülhet ilyenből is volt 16 a tavalyi esztendőben. A létszám
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minimális, elvégezni ezt a munkát rendkívül nagy nehézségekkel lehet. Gratulál a hivatal
munkatársainak, megköszöni munkájukat.
Tóthné Titz Éva jegyző: megköszöni a hivatal dolgozói nevében a pozitív szavakat. A
jövőben is maximálisan helyt próbálnak állni ebben a jogszabályokkal, változásokkal teli
világban, eleget tenni az elvárásoknak.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a polgármesteri hivatal
munkájáról szóló beszámolót kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
18/2012. (III.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót.

elfogadja

a

7.) Tájékoztató az önkormányzati bevételek növelésének lehetőségeiről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az előterjesztés célja konkrét javaslatok
megfogalmazása a stabil, nagyobb mozgásteret biztosító gazdálkodás pénzügyi hátterének
biztosításához, a Gazdasági Programban megjelölt célkitűzések megvalósításához. Felsorolás
jellegű, illetve közös gondolkodásra hívja az ezt tárgyalókat. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemények:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 2
igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy készüljön egy
egységes településfejlesztési koncepció, illetve ennek a felgyorsítását javasolja.
Kérdés:
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, végignézte a bevételnövelő tényezőket és úgy tudja,
hogy rendelkeznek Bahart részvénnyel. Kérdése mennyi Bahart részvénye van az
önkormányzatnak? Van-e annak osztaléka? Vagy ezek szerint nincs, ha itt nem látja? Miért
nincs?
Miklós Tamás polgármester: írásban megküldik a képviselők részére a választ.
Varga Béláné alpolgármester: olvasott egy újságcikket, hogy az idei évben tőkeemelést kell
végrehajtani a részvényeseknek. Ez milyen összegben sújtaná a települést, illetve igaz-e az
újságcikk, ami ezzel kapcsolatban megjelent? Ha tőkeemelést kell végrehajtani, nagyon
komoly anyagi terhek érhetik a települést.
Miklós Tamás polgármester: tűzzék külön napirendre. Legutoljára a költségvetés
tárgyalásakor írásban szerepelt ez. Felhívta a képviselők figyelmét tájékoztatásként, milyen
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terhet jelent, másrészt pedig azt, hogy nem támogatják a tőkeemelésnek azt az összegét. A
kormányzat felé fordultak – erről adott tájékoztatást – a tőkenövelés elhalasztásáért közösen a
22 önkormányzat. Ez folyamatban van. Az értékesítésre nincs lehetőség, mert szabadpiacon
nem értékesíthető, önkormányzatok vehetik egymás között. Jelenleg nincs vételi szándék,
eladási szándék többekbe megfogalmazódik, de nem biztos, hogy eladható. Önálló
napirendként erről tudnak beszélgetni, elő kell készíteni. Javasolja a májusi képviselő-testületi
ülésre készüljön előterjesztés a részvényekről kiemelten a Bahart részvényekre.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
részvényekkel kapcsolatban szeretné megkérdezni, többször mondtak már le az elővételi
jogukról Révfülöpnél gazdagabb önkormányzatok javára. Erre a listára az esetleges Bahart
részvényeket is felrakhatnák-e, hogy megvizsgálják, hogy eladhatják-e. Erre jó alkalom lenne
ez a testületi ülés. Az osztalék nagyon sokára hoz kézzelfogható összeget. Erre az áprilisi
ülést javasolja. Úgy gondolja azok az ingatlanok, amelyek feleslegesnek számítottak a faluba,
tehát gondot okoztak, sikeresen értékesítették. Itt két ingatlan szerepel az anyagban, kérdése,
hogy ezek milyen nagyságrendű értéket képviselnek?
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: a 8. pontban közterület-használat felülvizsgálata, díjak
emelése kérdéskörben szeretné megkérdezni, hogy például amikor a Balaton-átúszási
rendezvény van, ennek a közterületi díját minek alapján állapítják meg? Esetleg részvételi
arány alapján?
Miklós Tamás polgármester: vizsgálják meg a Bahart dolgokat külön. Tévesek az itt
elhangzott információk. Többször leírták, költségvetésben benne vannak a számadatok. Nem
értékesíthetők a Bahart részvények kifelé, csak az önkormányzatok között. Ami az elmúlt
időszakban a testület elé került az az, hogy felajánlották eladásra és vehettek volna a
részvényekből megnövelve a tulajdoni részarányt, de úgy gondolkodták, hogy nem kívánnak
több tulajdonra szert tenni. Révfülöp is felajánlhatja eladásra. Mind a kormányzat, mind az
országgyűlési képviselő kérték több tanácskozáson, hogy tartózkodjanak az ingyen átadott
állami nemzeti vagyonnak az eladásától. Ez stratégiai kérdés, hogy a balatoni hajózásba
Révfülöpnek részvénye van. A Balaton-átúszással kapcsolatban egyedi szerződés készül.
Milliós nagyságrendű bérleti díj befizetésére kerül sor ilyenkor. A múlt esztendőben felmerült
az is, hogy elviszik a Balaton-átúszást. Közterületet azok fizetnek, akik székeket, asztalokat
tesznek ki. Ezek egységes négyzetméter áron vannak rögzítve. Telekértékesítés: ennek meg
vannak az egyedi szabályai. Ha kijelöli a testület eladásra, akkor kerül megkérésre a friss
értékbecslés, ez alapján tárgyalja a testület. A vagyonkimutatásban névleges értéken van
nyilvántartva, piaci értékét a mindenkori piaci viszonyok határozzák meg.
Gángó István képviselőtestület tagja:
polgármester úr volt tárgyaláson a megyei
közgyűlésen, a 40%-át a vízparti területnek 400 millió forintra tartották. Akkor ha a 40%-a
annak a területnek 400 millió forint, akkor ezek milyen értékek, illetve a korábbi értékelések 3
millió forintosak, ezek nem filléreknek tűnnek?
Miklós Tamás polgármester: miről beszél képviselő úr?
Gángó István képviselő-testület tagja: amiket értékeltek korábban és tavaly eladtak. A 6.
pontban a Halász utcai dupla telek ez kb. 300 m-re lehet, ha a Balaton irányába nézik 100
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méter a Halász utcának a strand melletti része. Ha annak 400 millió forint a 40%-a akkor ezek
érhetnek 30-40 milliót. Összefüggéseiben kellene vizsgálni. A 6. pontnak nem adna realitást.
Mennyi ingatlanuk volt 1990-ben. Elkótyavetyélik az ingatlanokat, kapják meg a képviselők
milyen ingatlan vagyontól estek el 2012-ig és mennyi van még vissza. Milyen összegről
beszélnek.
Miklós Tamás polgármester: egy part menti területnek, amit felértékeltetett a megye egy
ingatlanbecslővel megszabott egy árat, az az ő dolguk. Arról szól az előterjesztés, hogy
milyen bevételi lehetőségek vannak és ezekbe tesznek-e lépéseket. Mi a szándéka a
testületnek, az intézkedés úgy történik, ahogyan a testület meghatározza. Ha azt mondja a
testület, hogy kell a pénz hirdessék meg, akkor értékbecslés kerül beszerzésre, az alapján
kijelöli az önkormányzat eladásra. Négyszer hirdették meg tavaly ugyanazokat az
ingatlanokat. A negyedik alkalommal licitálásra került sor és több mint egy millió forinttal,
mint a kikiáltási ár került eladásra. Nem kótyavetyélték el, hanem értékesítették a település
javára. Az előkészítés közösen történt. A kettőnek nincs egymáshoz köze.
Vélemény, észrevétel
Török Péter képviselő-testület tagja: elmondja, a bizottság által tett javaslatot szeretné
alátámasztani. A táblázatból indultak ki. Úgy gondolja, az itt elhangzott kérdésektől egy kicsit
elvonatkoztatva a testületnek arra kellene koncentrálni, hogy az előző napirendi pontokban is
már sokszor felmerült pénzügyi kérdések, mely a település fenntarthatóságának mélységeit
feszegeti, azok hogyan vannak szinkronban az itt látható anyag tartalmával. Ő inkább a
lentebb felsorolt témakörökre tudna koncentrálni ezzel kapcsolatban, amely a település tőkéjét
próbálják aktivizálni, amely főként területekből és az ehhez kapcsolódó lehetőségekből áll.
Révfülöp gazdag vízparti területekben. Az elmúlt 10-15 évben ez mindig ott húzódott a
testületi viták és javaslatok mögött. Nagyon sok kívülről jövő kontrollja volt ennek a vitának,
ami részint igaz is, részint gátolta is a 4-5 tervező vagy a civil szervezetek sokaságának
véleménynyilvánítása ezzel kapcsolatban. Most jött el az az idő, amikor felelősséggel,
komolyan kell venniük a település értékeit. A fenntarthatósággal kapcsolatban ugyanígy a
saját tőke felhasználást is. Egy csendes zöld övezetnek is lehet egy nagyon komoly tőkeereje.
Vagy azt mondják, egy kicsit elmozdulnak a gazdasági helyzetük alátámasztása érdekében
egy picit hatékonyabb beruházási elképzelések felvetésével. Úgy gondolja, ez lenne az a
koncepcionális kérdés, amit meg kellene vizsgálni. Az elmúlt időszakban nagyon sok döntést
hoztak, amiről tudják, hogy azért nem biztos lábakon áll az „ötletbörzéjük”. Olyan irányba
elindulni tudják honnan, hova szeretnének elérni és milyen eszközöket használnának fel ezzel
kapcsolatban. Ez még egy koncepcióban nem szerepel. Kérné, hogy a jövőben a bizottság
javaslatával kapcsolatban tudnának egy tisztánlátást teremteni, az nagyban hozzájárulna
ahhoz, hogy itt felmerülő kérdések is egy kicsit egymásra hangoltabbá válnának. Nem abba az
irányba mutatnának, hogyan nem tudják megoldani. A már meglévő és hasznos dolgokat jó
volna egy platformon látni és erre tettek javaslatot bizottsági szinten.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: az anyag
gondolatébresztő összegzés. Úgy gondolja, ez egy jó munkaanyag. Ebből kell részleteket
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kiragadni. A hosszú távú koncepcióval egyetért, de először nekik kell tudni, hogy mit, hova
akarnak. Amíg nem tudják ezt, addig ne adjanak ki érte pénzt. Maradjanak annyiban, hogy
gondolkodjanak rajta. Dolgozzanak rajta bizottsági, majd testületi szinten. Úgy gondolja,
konkrét javaslatokat nem kell tenni ebben a témában.
Gángó István képviselő-testület tagja: megfogalmazott az anyagban polgármester úr egy
határozati javaslatot, hogy a 2,4,6, 8-9, 13, 16-19 pontokra adjanak felhatalmazást. Ez azt
jelenti, ha megszavazzák, erre megint költeni kell a pénzt. Addig nyújtózkodjanak, ameddig a
takarójuk ér. Igény mindenre lenne, sok a tennivaló. Igazítsák a lehetőségekhez. Ismételten
elmondja a pályázatokkal kapcsolatban, jelennek meg valóban jó pályázatok, de döntsék, el
mit akarnak. Ebből ki kellene szedni, ami költség nélkül megoldható, a zöme anyagi kiadással
járó. Most konkrét döntést ne hozzanak róla, amit tudnak hasznosítani, azt vegyék ki a többit
tegyék félre.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, a 8. ponthoz szeretne véleményt mondani.
Polgármester úrnak nem volt teljes mértékben meggyőző a válasza a kérdésére. Arra gondolt
milyen faktor szerint van kiszámolva az, hogy „x” m2-t lefoglalnak és az után „x” Ft jár. Az
átúszással kapcsolatban területet foglalnak, mert sátrakat kell felállítani az orvosi
vizsgálathoz, büfé egyéb szociális ellátásra van szükség. Elég nagy területet a sportpályát és a
mellette lévő területet. Ha itt van egy olyan kialakult eset, hogy például 10.000 fő átússza a
Balatont, akkor 10.000 fő/Ft, ennyit fizetnek. Vagy elfoglalnak területet és négyzetmétert
fizetnek. Ha nem így járnak el, akkor valószínű valamit felajánlanak és az önkormányzat azt
esetleg elfogadja. Ha nem így van, jó lenne tudni mégis mi a faktor, mi a szorzó. Az
előterjesztés arról szól, hogy a bevételeket növeljék, akkor ezt a részét sem szabad kivenni
ebből a részből.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a bizottságnak volt egy olyan javaslata, hogy a
településfejlesztési koncepció felgyorsítása. Ezt rendbe kellene tenni. Munkatervben szerepel
a településfejlesztési koncepció. Akkor kérjenek árajánlatot a településfejlesztési koncepció
elkészíttetésére, vagy mire gondolnak konkrétan? Önök fogják elmondani, a
településfejlesztési koncepciót, ami egy kőkemény szakma? Kéri küldjék meg részére és az
anyagot közzé fogja tenni. A településfejlesztési koncepciót két alkalommal megtárgyalta az
előző testület. Papp Zoltán főépítész illetve mások segítségével készült egy elméleti
összegzés. Ez alapján a testület megfogalmazta és árajánlatokat kért az előző alkalommal.
Utána jött a választás, abbahagyta az ezzel kapcsolatos tevékenységet. Ahhoz, hogy a
képviselőknek döntés-előkészítő előterjesztés lehessen bármilyen témában megfelelő
felkészültségű, képzettségű szakembernek kell előkészíteni, ill. a javaslatokat
megszondáztatni. Ha Önök akarnak dolgokat mondani, akkor küldjék meg és abból
összegyúrnak egy településfejlesztési javaslatot. Mindenképpen szakemberek bevonását
javasolja.
Török Péter képviselő-testület tagja: elmondja, nem kell ilyen álpolitikusnak lenni, hogy azt
gondolják, ők meg tudják mondani miről van szó. Mindnyájan tudják mennyi pénzt fizetett ki
a település az elmúlt pár évben ezekre a különböző elképzelésekre, koncepciókra. Ebből már
van egy tucat. Meg kell nézni mi az, ami számukra lényeges. Van egy csomó jó terv. Ezt el
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tudják dönteni józan ésszel. Nem arra szeretnének javaslatot tenni, hogy egy megrendelést
adjanak valakinek települési koncepcióra, mert az már van. Arra tettek javaslatot, hogy a
testület vagy a bizottság ezeket nézze át. Legyen egy elképzelés, hogy mit szeretnének.
Miklós Tamás polgármester: egyetért vele. Nevesíteni kell valakit, aki ezeket végiggondolja,
összeszedi. Lehetőleg szakembernek kellene lennie. Kérdése az volt kérjenek árajánlatot,
vagy a képviselők akarják megmondani és elküldik a javaslatokat? Mi a javaslat konkrétan?
Ki rakja össze az egészet? Milyen szemléletű? Ha valaki csendes települést akar, akkor az
olyan szellemben fogja elkészíteni. Ki csinálja meg konkrétan? Mit akar látni a képviselőtestület? Maga a településfejlesztési koncepció nem egy elvi megfogalmazás, építéshatósági
törvény helyi építési szabályzatot, rendeletet, szerkezeti tervet meghatározó megalapozó
előmunkálati anyag, aminek meg vannak a jogszabályi részei. Hogyan lépjenek tovább? Ha őt
megbízzák azzal, hogy gyűjtse össze a javaslatokat, nézzék át az elmúlt 5 évben milyen
pályázat volt, ezekből próbáljanak javaslatot összeállítani, ezt ő elkészíti. Ugyan azt
ismételgetik, legyen kikötő, legyen minőségi szállás, legyen vitorlázás, ifjúsági vízi telep,
családi kulturális turizmus színhelye legyen Révfülöp. Hogyan valósítják meg, ez a kérdés.
Varga Béláné alpolgármester: úgy gondolja, ha az ember egy családi házat épít nem mérnök,
nem kőműves, de vannak elképzelései, mit hogyan szeretne, a szakember pedig megmondja
hogyan lehet megvalósítani. Azt mondja, beszéljék át többször is, álljanak neki a munkának.
Határozzanak meg prioritásokat, keressék meg az alkalmas szakembert. Döntsenek, amit
döntöttek, azt kőkeményen hajtsák végre. Nagyon alapos előkészítés legyen.
Miklós Tamás polgármester: én most elmondhatnám saját településfejlesztési koncepciómat.
Az adottságok meghatározzák mit, hova lehet. Megbízza a testület, hogy szedjék össze a
javaslatokat, véleményeket, vizsgálják meg és az áprilisi ülésen konkrétumokkal
foglalkozzanak a turisztikai programjuk alapján? Vagy valaki mást bíz meg. Valakit ki kell
jelölni.
Török Péter képviselő-testület tagja: elmondja, van egy településfejlesztési bizottság, annak
van egy elnöke, egy műhelymunka jellege, ami pont arra szolgál, hogy bizonyos döntéselőkészítési munkálatokban részt vállaljon. Nyilván ez nem egy személynek a feladata, ez az a
tér, ahol ezt a munkát el lehet kezdeni. Vannak koncepcionális elképzelések, vannak
kommunikációs lehetőségek. Nem kell akkora széleskörű platformot teremteni, amiben csak a
káosz uralkodik, vannak emblematikus résztvevői ennek a kérdésnek, akiket meg lehet
kérdezni. Egy ilyen műhelymunka szintjén kellene elkezdeni. Ezzel kellene megbízni a
településfejlesztési bizottság elnökét. Úgy gondolja, elnök úrnak van olyan habitusa, hogy
tudja, kiket kell ezzel kapcsolatban megszólítani. A képviselő-testületnek van egy kollektív
felelőssége ebben a kérdésben. Nem kell olyan hisztériákat kelteni, hogy hogyan csinálják.
Valahogyan el kell kezdeni, mindenhol meg tudják ezt beszélni.
Miklós Tamás polgármester: tehát akkor arra vonatkozik a javaslat, hogy a
településfejlesztési bizottságot bízzák meg településfejlesztési koncepció előkészítésével a
következő ülésre?
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
megköszöni Török képviselő úrnak ezt az elképzelést. Egy összevont bizottsági dolgot tud
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elképzelni, együtt kell összegyúrni a dolgot. Kötetlen beszélgetés formájában és ez után a
bizottság ebből összegyúr egy masszát. Határidőhöz nem kötné, de kezdjék el.
Gángó István képviselő-testület tagja: valóban csapatmunka. Kérése, ami ezzel kapcsolatban
keletkezett korábbi anyagot a bizottság elnöke – képviselők – kapják meg. Hiába szabnak
meg határidőt. Legkisebb ráfordítással tudják elindítani. Nem kell elrémiszteni a képviselőket,
mert az előbb polgármester úr összekeverte a rendezési terv módosításával. Ha műszaki
munkát csinálnak szükség lesz a törvény bizonyos részére. A rendelkezésre álló anyagot
juttassák el részünkre.
Miklós Tamás polgármester: a javaslat az, hogy a két bizottság bizottsági szinten
foglalkozzon ezzel, határidő nélkül. A bizottságok határozzák meg azokat a fejlesztési
koncepció elemeket, amelyekből készüljön tájékoztató. Tájékoztatásul elmondja, ez egy
kínálati lista, lehetőségek. Vannak benne olyanok, amelyekre azt mondják lépjék meg és
vannak benne olyanok, amelyekre azt mondják, ne lépjék meg. Ha nincs politikai összhang,
együttműködés a képviselők között, hogy ezekbe dolgozzanak, akkor hiába dolgoznak. Hiába
dolgozik a hivatal és a polgármester is. Ez egy olyan lehetőség, amelyből az önkormányzat
bevételt növel. A két bizottság határidő nélkül dolgozzon ezen.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: kibővített
bizottságról beszélnek ugye?
Miklós Tamás polgármester: olyan nincs, hogy kibővített bizottság, rendkívüli bizottságot
létre lehet hozni, ezt az SZMSZ szabályozza. A munkacsoport még jobb megfogalmazás, a
két bizottság minden tagjának részvételével.
Aki egyetért, hogy ezzel dolgozzon ez a munkacsoport, a módosító indítvány alapján,
ahogyan összerakta terjessze a képviselő-testület elé – kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
19/2012. (III.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Gazdasági,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság és az Oktatási, Szociális és Kulturális
Bizottság tagjaiból álló munkacsoportot, hogy dolgozza ki a településfejlesztési
koncepció előkészítésével kapcsolatos javaslatát, melyet terjesszen a képviselőtestület elé.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: folyamatos
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, van az anyagban egy határozati javaslat
vagy pontonként vegyék, vagy ezt vegyék ki belőle.
Miklós Tamás polgármester: az anyagban ki van vastagítva, melyek azok, amelyekbe
lépjenek előre, vagy egyáltalán ne lépjenek benne. Erről szól az előterjesztés. Képviselő úr
nem fogadja el az előterjesztést?
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Gángó István képviselő-testület tagja: bizonyos részben elfogadja.
Miklós Tamás polgármester: egyenként felteszi szavazásra, kéri a képviselő-testület tagjait,
hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni:
2. pont: „Idegenforgalmi adó befizetés helyszíni ellenőrzés megvalósítása. Intézkedési
javaslat: ellenőrzés megszervezése.”
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 2 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül egyetért az ellenőrzés megszervezésével.
4. pont: „Helyszíni ingatlan és telekellenőrzések, adót nem fizetők felderítése. Intézkedési
javaslat: kimutatások és valóságos helyzet összevetése, ellenőrzés megszervezése.”
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyetért a 4. ponttal.
6. pont: Helyi ingatlanok eladása. – Kacsajtos utcai építési telek. Halász utcai dupla telek.
Intézkedési javaslat: A Kacsajtos utcai telkek kialakítása megtörtént, a közművesítés
előkészítése után pályázati úton meghirdethető.”
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül nem támogatta a 6. pontot.
8. pont: Közterület-használat felülvizsgálata, díjak emelése. Intézkedési javaslat:közterülethasználati rendelet módosítása.”
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül egyetért a 8. ponttal.
9. pont: Lakás-bérleti díjak emelése. Intézkedési javaslat: Rendelet módosítása.”
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal egyetért
a 9. ponttal.
13. pont:”Szép kártya, üdülési csekk strandi elfogadás bevezetése. Intézkedési javaslat: kártya
és csekk elfogadás feltételeinek kialakítása, belső szabályozása.”
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyetért a 13. ponttal.
16. pont: „Vitorláskikötő létesítése a régi teherkikötő térségében. Intézkedési javaslat: A
vitorláskikötő létesítésére pályázat kiírása.”
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül egyetért a 16. ponttal.
17. „Balaton-parti önkormányzati terület „Semsey-terület” önkormányzati bevételnövelő
hasznosítása. Intézkedési javaslat: Hasznosítási pályázati felhívás kiírása.”
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyetért a 17. ponttal.
18. pont: „Csónaktároló létesítése és működtetése a Császtai strand keleti szélén. Intézkedési
javaslat: Önkormányzati csónaktároló építése, működtetése önállóan, civil szervezet
bevonásával.”
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással egyetért a 18. ponttal.
19. pont: „Önkormányzati zöldhulladék komposztáló, kertészet létrehozása és működtetése a
település hegy felőli térségében. Intézkedési javaslat: Felmérés, tervezés, döntés-előkészítő
előterjesztés készíttetése.”
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyetért a 19. ponttal.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki a 6. pontot kivételével elfogadja az
előterjesztést kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
20/2012. (III.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
bevételek növelésének lehetőségeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és a 2,4, 8,
9, 13, 16, 17, 18, 19 pontokban lévő bevételnövelő intézkedésekkel kapcsolatos
előkészítő munkát elrendeli.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: folyamatos
8.) Tájékoztató a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett
munkájáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a civil szervezetek tanácskozási joggal vesznek részt
az üléseken. A tanácskozási joggal rendelkező szervezetek részére megküldésre került az
előterjesztés elkészítésére a felkérés. Ismerteti azon szervezeteket, amelyek megküldték az
anyagot. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja
színvonalas, részletes beszámolókat kaptak, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság elfogadásra
javasolja az előterjesztést azzal a kitétellel, hogy vizsgálja meg a hivatal Szigeti strand mellett
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lévő RIVE vízitelep villany, víz és szennyvíz megoldását és amennyiben szükséges terjessze a
képviselő-testület elé.
Rádóczy Kálmánné KÉSZ titkára: elmondja, elnök úr elfoglaltsága miatt nem tud részt venni
az ülésen. Március 1-én voltak regionális beszámolóval összekötött beszámolón
Veszprémben, örömmel számol be arról, hogy a 10 éves működés beszámolóját nagyon
helyeselték, elfogadták. Nem azért mondja el, hogy magukat dicsérjék, hanem az egész
település hírnevét öregbítik ezzel.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, az előterjesztésből kimaradt, hogy
egyik tagtársuk a révfülöpi általános iskolának ajándékozott egy mázas kerámiaégető
berendezést és egy korongozó berendezést, ennek a bekerülési ára 5000 euró volt korábban.
17 éve jár testületi ülésre, több alkalommal kezdeményezték azt, hogy ennek a településnek
legyen közterület-felügyelője. Végül is megszületett a döntés, azóta javult a közrend
Révfülöpön. Ez egy szívós munkának volt az eredménye.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság
nevében szeretné megköszönni a civil szervezetek elnökeinek a bizottsági üléseken történő
rendszeres és aktív részvételt, melyre a későbbiekben is számít. Köszöni a segítséget és a
közreműködést.
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, az önkormányzat és a civil szervezetek
között együttműködési megállapodás jött létre. Minden ilyen megállapodás annyit ér,
amennyire a felek azt tartalommal megtöltik. Úgy érzi, egy kicsit csikorog ez a gépezet. Egy
példát szeretne mondani mi a probléma. A település 800 éves évfordulója alkalmával egy
emlékjelet kívánt a nagyközség létesíteni. Ez első körben nem sikerült. Erre a célra előzetesen
egy millió forintot szánt a település. Kiírt egy pályázatot a település, melyre pályázatot
nyújtott be a Révfülöpi Fürdőegyesület, amely befogadásra került. Második körben is
megtárgyalták akkor is egyhangú döntés született az emlékjel létrehozásáról. Felhatalmazta a
polgármestert kösse meg a szerződést a művésszel. Hétfői bizottsági ülésen újból napirendre
került az ügy. Jegyző asszony három alternatívában készített el szerződés-tervezeteket. Úgy
érzi holtpontra került ez a dolog. Tisztázna pár dolgot. Nem a Fürdőegyesület akar egy
emlékjelet létesíteni Révfülöpön. A Fürdőegyesület azt mondta, csatlakozik ehhez a
kezdeményezéshez, támogatja és dolgozik azért, hogy ez létrejöjjön. A közgyűlésük
megszavazta azt, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez, adjanak be pályázatot. Az
elnöknek az a feladata, azon munkálkodjon, hogy ez létrejöjjön. Ha nem ezt teszi, akkor nem
alkalmas az elnöki posztra, abba kell hagyni. Ő ezzel van megbízva. Ha ez az ügy holtpontra
kerül, felteszi a kérdést mit mondjon azoknak a révfülöpi embereknek, kisnyugdíjasoknak, az
üdülőtulajdonosoknak – mintegy 40 főnek – aki jótékony célra adományozott különböző
összegeket? Nem tud mit mondani. Mondja azt, hogy becsapta őket? Ő nem csapott be senkit.
Vagy mondja, hogy a képviselő-testület? Ezt sem fogja mondani. Vagy utalják át a pénzt az
önkormányzat számlájára és az önkormányzat adja vissza mindazon állampolgároknak, akik
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jótékony célra belenyúltak a zsebükbe és adományoztak. Mondják meg mit mondjon ezeknek
az embereknek, ha ez nem valósul meg? A hétfői bizottsági ülésen magát egy művészeti
szakembernek tituláló személy megvezette a bizottságot. Olyant állított erről a szoborról,
ennek az anyagáról, ami nem valós. Az önkormányzat is megkapta a Képző és Iparművészeti
Lektorátusának a véleményét. Ez egy szakhatóság, szakhatósági jogkörrel felruházott.
Ismertet a szakhatósági véleményből: „világos színű öntött műkővel javasolja ezt a szobrot
megvalósítani.” Ebből az anyagról ismertet egy-két dolgot. Nem érti az ellenállást ezzel a
dologgal kapcsolatban. Kéri tegyenek pontot ennek a dolognak a végére. Ha úgy dönt a
testület, hogy nem támogatja, akkor ez mondassék ki. Mert akkor kötelességük az
adományokat visszafizetni abban a pillanatban. Az ő életükben jótékony célra Révfülöpön az
biztos, hogy nem lesz adományozás. Azon vitatkoztak, hogy járulékfizetési kötelezettsége
jelentkezik az önkormányzatnak a jogszabályváltozások miatt. A Fürdőegyesület azt is
elvállalja, hogy szerződést köt a művésszel. Ebben az esetben az önkormányzatnak a
járulékfizetési kötelezettsége elmarad. A megrendelő a Fürdőegyesület lesz. Ebben az esetben
kéri azt az anyagi támogatást, amiben korábban megegyeztek. Vizsgálják meg, üljenek össze.
Miklós Tamás polgármester: javasolja, ne nyissanak vitát a szoborral kapcsolatban. Azért
hallgatták végig ilyen hosszasan az elnök úr hozzászólását, mert a révfülöpi üdülőpolgárok
érdekvédelmi szervezete, egy nagy múltú szervezet, jelentős támogatói körrel. Ahol közösségi
gyűjtés is megvalósul el kell számolni a közösség felé. Most a civil szervezetek számolnak be.
Fontos, hogy a civil szervezetek munkájára, támogatására számít az önkormányzat, számít a
település. A szoborral kapcsolatban, ami elhangzott az önkormányzat megszavazta, hogy
675.000 Ft-tal támogatja ennek a szobornak a létrehozását. Ez a határozat most is él.
Felhatalmazása van arra, hogy ebben tárgyaljon. A konkrét szerződés megkötésekor merült
fel, a művész úrnak nincs vállalkozói státusza, nem tud számlát adni. Az önkormányzatnak
pedig járulékot kell fizetnie. Tárgyaltak bizottsági ülésen, hogy a Fürdőegyesület, művész úr
és az önkormányzat is vállaljon magára egyharmadot. Arra, hogy a Fürdőegyesület készíttetné
el a szobrot erre nyitott az önkormányzat, tárgyaljanak róla. Mindenki támogatta, hogy a 800
év jegyében maradandó emlékjelet létesítsenek. Nem tudnak a végére jutni, mindig új dolog
keletkezik.
Kéri, aki elfogadja a tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett
munkájáról szóló tájékoztatót kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
21/2012. (III.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
tanácskozási joggal rendelkező civil szervezetek településen végzett munkájáról
szóló tájékoztatót.
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9.) Révfülöpi Általános Iskola költségvetésének kiegészítő támogatása. (Szóbeli
előterjesztés)
Miklós Tamás polgármester: elmondja a testület februári ülésén képviselői indítványra
határozatot fogadott el a helyi általános iskola költségvetésének felülvizsgálatával, az iskola
jövőbeni működésével kapcsolatban. Ennek alapján tájékoztatatták az iskola igazgatóját,
Kővágóörs Polgármesterét, illetve február 21-én összehívásra került a Révfülöp és Térsége
Intézményirányító Társulási Tanács ülése, mely részben fogadta el fenti határozati javaslatot.
A tanács nem támogatta az iskolai költségvetésből 6 millió forint zárolását, illetve megbízta
az iskola igazgatóját az iskolai költségvetés takarékosabb átdolgozására többféle variációban,
a Pedagógiai Program felülvizsgálatára a túlóra vonzatok, az óratervi részek és óravonzatára
figyelemmel. Polgármesteri egyeztetést kezdeményezett Kővágóörs polgármesterével,
amelyre a jegyzők részvételével március 2-án került sor. Itt tisztázták a felmerülő kérdéseket.
Kővágóörs részéről elhangzott, hogy támogatják a térség oktatási intézményének jövőbeni
hosszú távú fennmaradását, viszont felvetették, hogy ebben az esztendőben az elfogadott
iskolai költségvetésben ráeső részt szeptembertől nem tudják biztosítani. Kérték Révfülöp ez
irányú nagyobb anyagi szerepvállalását. A testület február 29-i rendkívüli ülésén részletesen
megvitatta a kialakult helyzetet. Széleskörű egyeztetések után az alábbi határozati javaslatra
tesz javaslatot: „Révfülöp nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi egy
kétoldalú megállapodás megkötését Kővágóörs Község Önkormányzatával az iskolai
költségvetés finanszírozásának kérdésében. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata fedezetet
biztosít a tartalékkeret terhére a kétoldalú megállapodásban rögzített 3.553 e Ft összeg
biztosítására. A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.”
Megkérdezi Németh László igazgató urat kívánja-e szóban kiegészíteni az elhangzottakat?
Németh László Általános Iskola Igazgatója: örül, hogy számot adhat az iskola
költségvetéséről. Az elmúlt hetekben olyan információk keltek napvilágra, amelyek nem fedik
a valóságot. Szeretné elmondani a kialakult helyzet előtti állapotot, ami alapján idejutottak.
2008-ban, amikor megválasztásra került, az iskola költségvetése 126 millió forint volt, ezt az
összeget 2009 évben 110 millió forint alá csökkentették. Az elmúlt két évben ezt a
költségvetést 110 és 108 millió forint között tartották. Sem az oktatás színvonala, sem a
tartalmi munka, sem az iskolának az elért eredményei nem romlottak, sőt az elmúlt három
évben kétszer kaptak miniszteri elismerést munkájukért. Az elmúlt két évben Tapolca
kistérség által szervezett összetett tanulmányi versenyen első évben első helyezettek, második
évben harmadik helyezettek lettek úgy, hogy minden városi iskola részt vett ebben a
versenyben. Természetesen más versenyeket is felsorolhatna, ahol országos és megyei
döntőbe jutottak. Minden évben az iskola elkészít egy eredménylistát, amelyben több oldalon
taglalják ezeket az eredményeket. A tavalyi 108 millió forintos költségvetést az idei évre
különböző racionális intézkedésekkel (nyugdíjazásokkal, néhány csoportösszevonással)
sikerült 102,7 millió forintra csökkenteni. Igyekeztek ezt úgy megtenni, hogy ez ne érintse a
gyerekeket, ne érintse az oktatás színvonalát. A 102,7 millió forintos költségvetést az
Intézményirányító Társulás javaslatára a pedagógusok szociális jóléti juttatásának
csökkentésével, ill. a Pedagógiai Programban elfogadott heti 10 óra kifizetett szakkör
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lefelezésével lecsökkentették 99 millió forintra. A tavalyi költségvetéshez képest 10 millió
forinttal. Az elmúlt három évben az iskola költségvetését több mint 20%-kal csökkentették.
Úgy gondolja példamutató lehet minden környező intézmény számára. Az, hogy a
gyermeklétszám hogyan alakult rajtuk kívül álló ok. Sajnos a beiratkozott gyermekek
létszáma nem éri el a ballagó osztályok létszámát. Zánka település önkormányzata amióta az
általános iskolát működteti lényegesen többet vállal át a bejáró tanulók után, mint fenntartó.
Az elmúlt években a Káli-medencei települések ezt nagyon sokszor hangoztatták. Elérkezett
2011 nyara, amikor ennek Kővágóörs község önkormányzata hangot is adott. Ezt tavaly
nyáron tudták. Az iskola annyit tudott megtenni, hogy az érintett szülőkkel felvette a
kapcsolatot. Az is az iskola erősségét bizonyítja, hogy egyetlen egy szülő nem nyilatkozta azt,
hogy bármennyire is ingyenes lesz a zánkai oktatás elviszi Révfülöpről a gyermekét. Az
önkormányzattal, polgármester úrral sajnos nem tárgyalhattak a tekintetben, hogy a
költségvetést hogyan tudják alakítani, hisz itt Révfülöp önkormányzat vagyonáról van szó. Az
iskola abban tudott segítséget nyújtani, hogy a racionális intézkedésekkel igyekeztek a
költségvetést olyan szintre csökkenteni, hogy az az intézmény működését ne befolyásolja oly
mértékben, hogy ellehetetlenüljön. Az előző havi képviselő-testületi ülés határozatai alapján
ki kellett dolgoznia még a 99 millió forintra csökkentéseket. Az első verzió az volt, hogy 6
millió forinttal csökkentse. Ezt egy kényszer lépésként meg is tette, kidolgozta ezt a
csökkentést, amely tartalmazta azt a javaslatát, hogy a 6 millió forintos csökkentést lehetetlen
végrehajtani, hisz oly mértékben befolyásolná az iskola költségvetését, hogy év közben
likviditási problémája lenne az iskolának. Az elmúlt három évben 3-4-5 millió forintokat
tudtak év végén visszaosztani a fenntartóknak. Ez volt a cél ebben az évben is, úgy gondolták,
jobb volna év végén néhány forintot megtakarítani, mint év végén odaállni a fenntartók elé és
azt mondani nem volt elég a pénz, adjanak még. Gáz ára emelkedik, volt egy olyan tél, amely
elvitte a gáz árának kétharmad részét. Volt egy tűzoltósági szakhatósági bejárás, amely
alapján nagyon komoly újításokat kell, hogy eszközöljenek az iskolánál. A javaslattervben azt
mondta, úgy látja nagyon szűkösen 3 millió forint még levehető a 99 millió forintból, de ez
csak a pedagógusok áldozatvállalásával tehető meg. Ez pedig nem más, mint a pedagógusok
törvényileg biztosított órakedvezményeiről mindnyájan lemondtak. Ez heti 19 túlórát jelent.
Illetve még 1-1,5 millió forint körül van az az összeg, amennyiben nem lesz különösebben
nagy gond a dologi kiadások területén megtakarítható. Azt hiszi, az önkormányzat azon
további határozati javaslata, amely a Pedagógiai Program módosítására, amely a túlóra
számok brutálisan heti 10 órára történő csökkentésére irányul nem megvalósítható. Kéri a
képviselő-testületet, hogy ezt a határozati javaslatát vizsgálja felül. A Pedagógiai Programban
két évvel ezelőtt 5 évre elfogadott, fenntartó által működő pedagógiai program van. A
Pedagógiai program módosítására javaslatot tehet a fenntartó, a szülői munkaközösség és a
pedagógusok közössége. Az elmúlt hetekben volt a szülői munkaközösségi ülés, ahol a
munkaközösség új vezetősége érdeklődött, hogy mi az álláspontja a fenntartóknak. Mindenki
elmondta, hogy a jelenlegi fenntartók meg szeretnék tartani az általános iskolát és ezért
mindent megtesznek. Kéri, hogy ne hozzák abba a helyzetbe az iskolát, hogy azok a
pozitívumok, amelyek ma jellemzők az iskolára, olyan szintre csökkentsék, hogy az iskolát
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választó szülőknek mindegy legyen, hogy hova viszik a gyerekeiket. Ma azért hozzák ide a
gyerekeket, mert tudják, hogy családias, jó hangulatú, jó minőséget biztosító iskolatípusba
hozhatja a gyermekét, akik a továbbtanulásnál maximálisan megállják a helyüket. Úgy
gondolja, ha a fenntartónak az a célja, hogy ez az általános iskola megmaradjon, akkor
figyelembe véve, amit elmondott, 126 millióról jelenleg 96 milliónál tartanak. Kéri, hogy ezt
már tovább ne faragják.
Miklós Tamás polgármester: részletes információt kaptak igazgató úrtól. Tárgyalta mindkét
bizottság. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság megtárgyalta a
napirendet. A bizottság javasolja, hogy szeptembertől a Révfülöpi Önkormányzat vállalja át
Kővágóörstől a 3.553 e Ft összeget, hogy a kővágóörsi gyermekek továbbra is Révfülöpön
maradjanak, az iskola is tovább tudjon működni.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja a költségvetésből a 3.553 e Ft összeg biztosítását.
Kérdés:
Gángó István képviselő-testület: elmondja a bizottsági ülésen számadat nem hangzott el,
ezzel a 3.553 e Ft-tal most találkozott a testületi ülés előtt. Kérdése, miért nem kapták meg
írásban? A 2012. február 21-i határozat arról szólt, hogy többféle variációban írásban kapnak
tájékoztatót a költségcsökkentési lehetőségekről. A település polgárainak a pénzével
gazdálkodnak. Támogatja, hogy tartsák meg az iskolát. Ez az összeg nem lehetne- e
kevesebb?
Szegi János Sportegyesület Elnöke: említette igazgató úr a 8 millió forintos zárolást, marad
zárolva? Ha marad miért, él-e még ez a 8 millió forintos zárolás? Mi okból lett zárolva? Mire
zárolják?
Miklós Tamás polgármester: válasz: nem 8 millió, 6 millió forint zárolására történt felvetés.
Ahogyan elmondta többször is, Révfülöp a saját összegéről dönthet, meg arról, hogy plusz
támogatást ad. Az iskola költségvetését az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa dönti el,
hogy mennyi legyen. Az állam 40% körüli támogatást ad, 60%-ban elő kell teremteni
bevételekből, ill. önkormányzati támogatásból. A költségvetését az iskolának elfogadta a
társulási tanács többségi szavazattal. A révfülöpi képviselők által hozott határozatot nem
támogatta, abban az értelemben, hogy nem járult hozzá a zároláshoz, de utasította az igazgató
urat arra, hogy dolgozzon ki a-b variációban megtakarítási intézkedéseket. Az ülésre a jövő
héten fog sor kerülni, 16-áig kell igazgató úrnak megküldeni a javaslatait. A társulási tanács
ülése után lehet előterjesztést készíteni. Az iskolának van költségvetése. Mindnyájan azt
szeretnék, ha hosszú távú iskolafenntartás lenne. Kővágóörs községnél felmerült, hogy tavalyi
évről idei évre megugrott a befizetési kötelezettségük, mert a nagy létszámú 8. osztályba sok
révfülöpi ment el. Jelenleg mindenki annyit fizet, amennyi szolgáltatást igénybe vesz. A
révfülöpiek nem napközisek például. A napközis kővágóörsi gyerekek után többet kell fizetni.
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A gond az, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben a háttértelepülések – többek között
Kővágóörs is – rendkívül nehéz anyagi helyzetben vannak. Felmerült az, hogy esetlegesen
Kővágóörs kilép a társulásból. Ennek nagyon rossz üzenete lenne az iskola további működését
illetően.
Németh László iskolaigazgató: elmondja, 40%-ra normatívát kapnak és a 60%-ot az
önkormányzatoknak kell biztosítani, most a 96 millió forintos költségvetéshez 58 millió forint
külső bevétel és 38 millió önkormányzati támogatás járul.
Vélemény:
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, az nem kérdés, hogy Révfülöpön hosszabb távon
működjön az iskola. Úgy gondolja, ezért mindent meg is tesznek. Kővágóörs már a nyáron
jelezte, hogy valami nincs rendben, de várták a csodát és eljutottak 2012. költségvetéséig. Már
2008-ban egy előterjesztés született nagyon komoly javaslatokkal, amit ha módszeresen végig
visznek, akkor most nem kerülnek ebbe a helyzetbe. Nem kérdés, nyilván ha kell Révfülöp a
zsebébe nyúl, de ez az adófizetők pénzéből megy. Úgy gondolja, ha Révfülöp többet ad,
akkor jogos lett volna az az elvárás, hogy legalább most kapjanak valamilyen írásos anyagot,
látnák a szándékot, akaratot, hogy az iskola részéről is van megtakarítás és természetesen, ami
nem megy, azt az önkormányzat hozzáteszi. Tudja, hogy a jelenlegi helyzetből adódóan az
iskolafenntartó társulás dönt mindenben. Úgy gondolta megérdemelte volna ez a testület,
hogy legalább 1-2 javaslatot, alternatívákat, amik ezek szerint elkészültek, ők is megkaphatták
volna.
Miklós Tamás polgármester: az iskolaigazgató részéről megkapták a válaszokat, kiegészítő
információkat. Amíg a társulás nem vitatja meg az anyagot, addig nem adják ki az
önkormányzatoknak, mivel a társulás bízta meg a feladattal az igazgató urat és neki tartozik
beszámolással. Ide az igazgató úrnak nem kell anyagot készíteni. Természetesen bárkinek
lehet feladatot adni, meg lehet szólítani. 29-én volt az ülés másnap itt volt a levél Kővágóörs
részéről, amit nem tudott mire vélni, ott elhangzott dolgok mentek ki. Először nézzék meg
tárgyaljanak, hozzanak döntéseket. Az iskola megtartása Révfülöpnek és neki is szándéka.
Varga Béláné alpolgármester: ez az egész képviselő-testület szándéka is.
Miklós Tamás polgármester: kilenc önkormányzattal tárgyalnak, az elmúlt négy évben nem
volt probléma, meg tudtak egyezni, az iskola megfelelően tudott működni. Támogatni kell
Kővágóörsöt, tudomásul kell venniük, ahhoz, hogy hosszabb távra tudják működteti az
iskolát. Az információt megküldte igazgató úr az önkormányzat felé, a társulás pedig meg
fogja tárgyalni.
Varga Béláné alpolgármester: úgy gondolja, nem Kővágóörsöt támogatják, hanem az iskolát
támogatják. Ezért jogos elvárás lenne a korrekt tájékoztatás irányukba, de tudja a szabályt,
lehetett volna azért számokat mutatni.
Miklós Tamás polgármester: köszöni, egyetért vele. Ne nyissanak vitát.
Gángó István képviselő-testület tagja: javasolja, hogy a határozati javaslatot külön szavazzák
meg. Az első mondatot támogatja. A másik részéről kapjanak információt a társulási ülést
követően. Had nézzenek bele a sarokszámokba is.
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Török Péter képviselő-testület tagja: most jött el az a pillanat, amikor tisztázni kell, hogy az
iskola mit jelent a település számára. Ahol megszűnik egy iskola, ott elég sok minden
megszűnik. Sokan elköltöznek, nem jó irányba viszi a település demográfiai részét. Az egész
közösség sérül valamilyen módon. Az iskola egy központja a településnek. Az elmúlt években
a település nagyon sokat költött erre az iskolára. Komoly döntéseket hoztak, ami hasonló
vitákkal járt, mint ami most is folyik. Ezt a két dolgot kell mérlegelni. Az iskolából nem lehet
más csak iskola, tehát nem lehet „kulcsosház” meg egyebek. Ez a településnek egy
emblematikus épülete, munkahelyek vannak, ide járnak a gyerekek, ez vonzza az egész
térségből azt a miliőt, ami számukra fontos. Ez a szó, hogy „Kővágóörsöt támogatják” nem
tudja elfogadni. Nem is tudja értelmezni. A révfülöpiek szeretnék valahogyan a révfülöpi
iskolát megtartani. Úgy gondolja, ezzel mindenki egyetért. A testület sem vette úgy gondolja
azzal a komolysággal súlyos feladatként, ahogy ez kialakult. Úgy gondolja ebben a
helyzetben, ami most van, még idejében vannak. A múltkor volt egy elég viharos ülés, ahol
bizonyos dolgokat elhatároztak. Szerinte amit Gángó úr javasol, már nincs jelentősége,
túlléptek ezen az időkorláton, hogy húzzák, halasszák a dolgokat. Révfülöpnek is vannak
anyagi oldalról nézve olyan feladatai, amelyet a zánkai település – amelyről mindig vitáznak,
hogy miért oda mennek a gyerekek – már régen megtett. Valószínű kisebb talentumokkal, de
nagyobb akarással szeretnének egy iskolát, mint ők. Úgy gondolja ez az a feladat, amit tovább
kell vinni és nem analizálni, hogy hogyan, miként. Ebben a helyzetben nem azzal kell
foglalkozni, hogy miért kell ezt kifizetni. Ezt meg kell lépni. A továbbiakban ebből tanulva
tovább kell gondolni az iskola fenntartásával kapcsolatos kérdéseket. Nem kisebb feladatként
ezt a példát tovább vinni, amikor majd az önkormányzatok megmaradásáról kell ugyan
ezekkel a településekkel tárgyalni és döntést hozni. Ezek a dolgok súlyosan összefüggnek.
Ebben rettenetesen nagy felelőssége van a településvezetőnek, képviselő-testület minden
tagjának.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
nagyon örül annak, hogy Kővágóörssel ez a megállapodás létrejön. Megköszöni Horváth
Dezső kővágóörsi polgármester úrnak március 1-én hozzájuk írt levelet, amelyben megírta
szerinte hogyan állnak az ügyek és ez a közös gondolkodás segített arra, hogy a mai napon
meg fogják oldani ezt a problémát. Köszöni az iskolaigazgatónak a munkáját. Most a
társuláson van a sor, hogy józan belátása szerint elfogadja és mielőbb lezárják ezt az
iskolatémát. Sok sikert kíván.
Szegi János Sportegyesület Elnöke: úgy látja, van olyan képviselő Révfülöpön, aki nincs
tisztában azzal, amit már az előző ciklusban is felvetett, hogy a település képviselő-testülete
van az iskoláért és nem fordítva. Jó lenne, ha elgondolkodna egy-két képviselő az iskola
támadása kapcsán, hogy mit is mond és milyen munkára mondja.
Varga Béláné alpolgármester: ez félremagyarázás, hogy itt az iskola támadásáról van szó.
Pont azért harcolnak mindannyian, hogy Révfülöpön iskola maradjon. 2013. január 1-től az
állami átveszi és jó lenne, ha a társulás egyben maradna. Ha bárki kilép az gyengítette volna
Révfülöp pozícióját. A kormányhivatal egyik munkatársa azt mondta, hogy Révfülöp
stratégiai helyzetben van és együtt kell tartani a társulást. Pont azért döntöttek úgy, hogy
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támogatják az iskolát és azért kérték természetesen az iskolát is, hogy ő is próbáljon meg
takarékoskodni, mert a kettőnek összhangban kell lenni, hogy itt hosszabb távon iskola
maradhasson. Járáshatár mellett vannak, ez sem mindegy. Az állam majd nagyon pontosan
meg fogja határozni a beiskolázási körzetet, és megszűnik esetleg az, hogy révfülöpi gyermek
átmegy Zánkára, vagy zánkai átjön Révfülöpre. Nagyon komoly törvénykezés zajlik, amihez
nekik is alkalmazkodni kell. Mindenhol muszáj takarékoskodni. Pont azért, hogy túléljék ezt a
helyzetet és hosszabb távon megmaradjon az iskola. Ha ezt valaki félreérti, azt nagyon
sajnálja.
Németh László iskolaigazgató: elmondja úgy jött ide, hogy nem szeretne az iskola körül még
nagyobb hullámokat kelteni, mint amennyi van. Elfogadná alpolgármester asszonynak a
véleményét válaszként, ha nem olyan döntések születtek volna és nem olyan döntésekre tették
volna meg a javaslatot néhányan, ami valójában tényleg az iskola minőségi oktatásának a
romlásához vezet. Ha takarékosságról van szó, az iskola bizonyította, három év alatt 30 millió
forint csökkentésével a költségvetésnek, igenis jó gazdája az iskolának. Arra tette le 5 évre a
pályázatában az esküt, hogy olyan iskolát szeretne Révfülöpön, amire lehet büszkének lenni,
az odajáró diákoknak, gyermekeit nevelő szülőknek, fenntartóknak és az ott dolgozó
pedagógusoknak és alkalmazottaknak. Ezt most is tartja. Ebbe maximálisan együttműködik a
fenntartókkal. Hogy miért alakult ki ez a helyzet? Amikor tavaly nyáron a kővágóörsi
polgármester jelezte ezt a problémát, nem az iskoláról beszélt, hanem a fenntartók egymás
közötti kapcsolatáról. Korrekt tájékoztatást adott, de addig, amíg az intézményirányító
társulás ezt nem látja, nem fogadja el addig, ezek az adatok nem biztos, hogy nyilvánosságra
hozhatók. Az előző testületi ülésen, ha itt lehetett volna és elmondhatta volna azokat az
adatokat, amelyek akkor felmerültek, akkor nem jutnak ide. Jelen tudott volna lenni. Kéri
amennyiben az iskoláról van szó szívesen eljön, ha meghívják.
Miklós Tamás polgármester: zárszóként elmondja, kéri, hogy az iskola igazgatója minden
egyes ülésre kapjon meghívót.
Varga Béláné alpolgármester: nyilvánosak a testületi ülések.
Miklós Tamás polgármester: nem az iskola volt a napirend, hanem az önkormányzat 2012
évi költségvetése, amikor ez felmerült. Pontosítani szeretne. Félreértés ne essék, most
kijelenti, nem Kővágóörsöt támogatják, a Révfülöpi Általános Iskolát támogatják olyan
formában, hogy kétoldalú megállapodást kötnek, amennyiben változatlan körülmények között
tagja marad a társulásnak, az iskola költségvetésének kiegészítéséhez hozzájárulnak révfülöpi
oldalról. Aki támogatja az írásban kiadott határozati javaslatot kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
22/2012. (III.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi egy
kétoldalú megállapodás megkötését Kővágóörs Község Önkormányzattal az
iskola költségvetés finanszírozásának kérdésében.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata fedezetet biztosít a tartalékkeret terhére a
kétoldalú megállapodásban rögzített 3.553 e Ft összeg biztosítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
10.) Pályázat benyújtása „A múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatásképzési szerepének infrastrukturális erősítése” témakörben. Pályázat kódja: TIOP1.2.-11/1. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 2
nem, 1 igen szavazattal nem támogatja a pályázaton való részvételt.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a pályázaton történő részvételt.
Kérdés:
Török Péter képviselő-testület tagja: ennek a pályázatnak a megvalósulása az épület további
státuszát, ami egy esetleges jövőbeli helyzetét befolyásolhatja, akár építészetileg, akár
funkcionálisan, mennyire betonozza be azt a helyzetet, ami most van, mennyire kell ebben a
kérdésben a döntésnél, mint befolyásoló tényezőt figyelembe venni?
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény az ’50-es
években alakult Nagy Károly, majd Benke László tanárok szervező tevékenysége révén. A
településen mindenki tudja, miről van szó. A képviselő-testület 2011. március 21-i ülésén
fogadta el a múzeum jövőbeni kiállításainak turisztikai attrakcióként való működéséről és
Benke Lászlóról való elnevezésére szóló határozatot. Találtak egy olyan pályázat, amelyet
muzeológusként elmondhat, hogy az utóbbi 30 évben az egyetlen pályázat, amely európai
uniós pályázati kiírás, szakmai belső felújításra ad lehetőséget. Azt jelenti, hogy vissza nem
térítendő bruttóban számolt 100%-os támogatottsággal, tehát teljes mértékben európai uniós
pénzből fel lehetne újítani, a belső terét rendezni lehetne a múzeumnak. Sokan felvetették,
hogy Révfülöpön nincs kultúrház, lesz közösségi ház, különféle funkciókkal, de nagy
egybefüggő terük nincs. Felmerült, hogy a jelenlegi gyűjteményt a tóparti galériával történő
összenyitásával egy 200 m2-es nagy közösségi színteret lehetne kialakítani. A kiállításnak a
jelenlegi könyvtárba történő átvitelével és több tízmillió forintos nagyságrendű felújításával
kulturális attrakcióvá, oktatási-képzési központtá lehetne tenni. Egy bázis helye lehetne a
Káli-medencét megismerő, a balatoni hajózást vagy a szőlőművelést, a fürdőkultúrát
megismerő kirándulóknak, táboroknak. Oktató helye lehetne. Statikussal megvizsgálta, össze
lehet nyitni a két teret. Egy olyan tevékenységet lehetne megvalósítani, amelynek turisztikai
attrakció vonzata is van és egyúttal a tér összenyitásával egy nagy önkormányzati teret
tudnának kialakítani a saját területükön. Erre lehet pályázni, nagyon szűk a határidő. Lehet a
jelenlegi helyére is pályázni, ami azt jelenti, hogy a helyén marad a gyűjtemény és a galéria és
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belülről teljesen fel tudják újítani, csak akkor nincs egy nagy egybefüggő tér. A pályázat
keretében csak a belső felújításra lehet pályázni. Amennyiben nyer a pályázat olyan forráshoz
juthatnak, hogy nagyon nagy előrelépés lehetne, az infrastruktúrára egy fillért nem kellene
áldozni, különféle lehetőségek nyílnának a jövőben. Ő a pályázat mellett van. Helyi döntés,
hogy akarják vagy nem.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: kérdése, hogy a jelenleg működő múzeumnak nevezett
gyűjtemény a pályázatnak feltétele olyan értelemben, hogy már működő múzeumnak kell
lenni? Azt lehet tovább pályáztatni, vagy ettől elvonatkoztatva, most egy múzeumi
létrehozásnak a pályázatáról van szó?
Szegi János Sportegyesület Elnöke: kérdése, ha a parti rendezési terv úgy alakul, mivel volt
egy olyan terv, hogy a belső sörkerti rész egybe lesz a Halász utcával, akkor ez lebontásra
kerülne, ha olyan tervet fogad el a testület? Ezzel a pályázattal akkor mi történne? Le lehetne
bontani esetleg?
Miklós Tamás polgármester: 2007-ben volt egy turisztikai promenád létesítésére vonatkozó
pályázat, melyre tervanyag készült. A pályázatot kiírták, de a kiemelt Balatoni üdülőkörzet
településeit kizárták, nem lehetett pályázni rá. Lemondtak a lebontásról, mert egy 800 milliós
projekt volt oda tervezve, 90%-os pályázati támogatással. Nagyon sokan megkeresték azzal,
hogy kár ezért az épületért, inkább hasznosítani kellene, fel kellene újítani. Levették a
napirendről a lebontását. Ez a pályázat meglévő pályázati kiírásnak megfelelő múzeumoknak,
iskolabarát fejlesztési, oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítésre vonatkozik.
Kell, hogy működjön a múzeum, működési engedélyének kell, hogy legyen. A jelenlegi
ismereteik szerint megfelelnek a pályázatnak.
Németh László iskolaigazgató: elmondja, az elmúlt héten a tűzoltó hatóság volt az iskolában,
jelezni szeretné, hogy a tornateremben 85 főnél nagyobb létszámot igénybe vevő rendezvény
nem tartható.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja az
IKSZT amikor megépült komoly szempont volt, hogy a civil szervezeteknek, nyugdíjas
klubnak lesz helyisége. Most kiderül, hogy a legtöbb helyiség 5x6 méteres, a könyvtárban
könyvek, számítógépek vannak. Valóban kell egy alternatíva. Úgy gondolják, több olyan
helyiségük nincs, mint a lenti. Sok mindenben gondolkodtak ott. Most csak azért, mert itt ez a
pályázat erre le kell csapni. Nem kell megpályáztatni ki tervezze meg a belsejét, hanem
gyorsan vágjanak bele. Az a terv, amit megbeszéltek, hogy kapnak egy vázlatot leülnek,
megbeszélik és abból még gyúrnak össze valamit, hogy mi az, amit szeretnének. Mindenki
nagyobb helyet szeretne. A látványtár nem az, ami a galéria. Ha egy hónap múlva kiírnak egy
pályázatot, hogy közösségi ház, kultúrház, bármi, elkapkodták a lehetőséget elérik azt, hogy
Révfülöpön tényleg nem lesz még kultúrház pótló ház sem. Most azért kössék meg a kezüket?
Az az épület jelenleg a Halász utca csúfja. Meg szeretnék várni, amíg megtervezi az, akit
ezzel megbíznak, azt megvitatják, és ha kell megcsinálják önerőből.
Török Péter képviselő-testület tagja: van három variáció, igazából az volna az érdekes, amit
elnök úr elmondott sok igazság húzódik, vagy egy pályázat, amiben nagyon sok lehetőség
húzódik. A bizottsági ülésen elhangzott az a vélemény, hogy igazából a településnek ez a
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múzeum egy meghatározó attrakció, mint elvi lehetőség. Ennek a fejlesztése kérdés lehet.
Ami az épület szerkezetére vonatkozik, neki sem nagyon fér bele a dologba, mert az egy
minimális költség. Ami ebben nagy költség és hasznukra válhat az az eszköztár. Mik azok az
eszközök, amihez ezzel hozzájuthat a település? Nem tudják, ezzel az épülettel mit
szeretnének kezdeni. Azt is látni kell azon a területen ott élnek, oda várják a vendégeket. Jó
lenne valami elegáns környezetet ott kialakítani. Ha van egy ónos eső ne kelljen kint állni.
Erre is lenne igény. Úgy gondolja, valahogy az épület szerkezeti részét mentsék meg a jövő
gondolkodása számára. Ezt a lehetőséget ne szalasszák el. Javasolja, abba az irányba legyen a
döntés, ami az ingyenes nagyszabású technikai felszerelését jelentse ennek a múzeumnak. A
teret ők is ki tudják alakítani. Meg kell becsülni a településnek, hogy van egy olyan
szakembere, akinek sokat köszönhetnek. Ezeket az értékeket optimalizálni kell. Javasolja,
hogy az épület szerkezeti részét meghagyva a maguk szabad felhasználási lehetőségének, a
tárgyi és tartalmi rész megújítására ezt a pályázatot nyújtsák be.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, nagyon sok mindenről nagyon könnyen nyilatkoznak
és zavarossá teszik a helyzetet. Az IKSZT-vel kapcsolatban kezdetektől fogva ő mondta, hogy
nem oldja meg a nagy közösségi tér kérdését. Nem arról van szó, rádöbbentek, hogy nincs ott
tér, arra van megtervezve, amilyen funkciókat adtak. A nagy tér hiányozni fog továbbra is.
Nem kapkodnak, most van egy lehetőség a pályázatra, ezzel élnek, vagy nem élnek. Európai
uniós 100%-os támogatottságot lehet megszerezni. Lehet egy kisebb pályázatot beadni, hogy
a jelenlegi helyén lévő múzeum-kiállításnak a felújítása, és a tóparti galériával összenyitása,
oktató múzeumként, világításra, fűtésre mindenféle felújításra adjanak be pályázatot. A
bizottság véleménye más volt, támogatta az eredeti előterjesztést, globálisan gondolkozott,
nagyobban. Ha van egy lehetőség, akkor a nagy területre is nyújtsanak be pályázatot,
egybefüggő teret alakítsanak ki ennek kapcsán. Pályázatírói díj 80.000 Ft+ Áfa. Amennyiben
a nagy térről szavaznak, ott kell egy belső műszaki dokumentációt összeállítani. Ismerteti a
műszaki tervdokumentáció díj összegeit. Ha a jelenlegi helyén csinálják, nincs szükség
műszaki tervezésre. Nincs költség csak a pályázatírói díj. Kérdés, melyiket választják.
A bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, amely arról szól, hogy a tér összenyitással kerüljön
előkészítésre és beadásra a pályázat.
Török Péter képviselő-testület tagja: megkérdezi, tudnának még erről pár szót váltani, mert
nehogy megint zsákutcába kerüljenek? Informálódni szeretne még. Említette polgármester úr
a könyvtár helyére áthelyezett múzeum lehetőségét. Ott van a könyvtári rész, ami ki fog
ürülni. Van egy igény, jó volna, ha lenne egy nagy egybenyitható terük. Számára az volna egy
optimális helyzet, hogy az épület egyik végében ezt a pályázati lehetőséget megvalósítják
valamilyen módon a másik része pedig számukra szabadon felhasználható, az úgy érzi ebbe
nem fér bele.
Miklós Tamás polgármester: ha egybe van nyitva a tér, akkor gyakorlatilag igen. Azt jelenti,
hogy a falak lebontásra kerülnek. A galériától végig lehet menni a múzeum végéig. Ezt tudják
nyáron kiállításra, ősszel, télen közösségi rendezvényekre használni.

31

Török Péter képviselő-testület tagja: ezzel párhuzamosan kiállítási anyag és annak a tartalmi
része pedig a könyvtárba kerül. Ott pedig szintén a pályázat tartalmával megegyezően
technikai fejlesztési rész is.
Miklós Tamás polgármester: igen egybe van a kettő. A múzeumi kiállítás a könyvtárban, az
oktató rész pedig a múzeum-galéria egybenyitott terébe kerülne kialakításra.
Török Péter képviselő-testület tagja: még egyszer megkérdezi, ha ez amúgy is ennek a
pályázatnak egy része, akkor azt nem lehet külön választani, hogy csak arra pályázzanak?
Miklós Tamás polgármester: nem. Oktató-múzeum létrehozásáról van szó, előfeltétel az,
hogy bizonyos nagyságú oktató részt kell kialakítani. Ez kb. 15-20 fő befogadására alkalmas
búrokkal, projektorral, vetítővászonnal, székekkel stb. felújított, fűthető teremnek kell lennie.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: jó lenne, ha lenne egy olyan közösségi helyiség, amiről
itt szó volt, meg lenne egy múzeum is. Egy hibádzik ebben a párbeszédben, hogy nem áll
rendelkezésükre legalább egy skicc, ahol fel van tüntetve, a múzeum, ha megvalósul, mekkora
helyet szándékozik elfoglalni, nem áll rendelkezésükre az a terület, ami arra a célra szolgálna,
hogy közösségi hely, ezért aztán kiderülhet az is, hogy valaki a végén csalódik. Ennek
hiányában nehéz helyzetben vannak a képviselők, akiknek most el kell dönteni, hogy
tulajdonképpen pályáznak múzeumra. Beszélgetnek a közösségi helyről, megnyerik a
pályázatot a közösségi hely rovására. Előfordulhat ez a szituáció is. Létrejön egy múzeum azt
fenn kell tartani,ezzel a technikával, amit a pályázat előír, ide kell majd egy szakmailag
megfelelő muzeológus. Kiderül majd 1-2 év múlva, hogy a fenntartására nem lesz pénz,
ugyan úgy ahogyan az IKSZT-nél, ha lejár a 3 év, akkor kritikussá válik annak a működése.
Reméli ez nem egy bekövetkező aggály, aminek van realitása.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, mindenki tudja, miről van szó, mert a jelenlegi
könyvtárat el tudják képzelni. Mindenki tudja, ha a múzeum átköltözik oda a könyvtár mai
helyiségébe kerül. Az előbb elmondottak alapján, ha összenyitják a teret, akkor pedig a
múzeum WC-jétől a galéria másik faláig végig lehet menni a belső épületen. Ezt nem
szükséges külön lerajzolni. Nem adtak megbízást senkinek, hogy ezt megrajzolja.
Visszatérve, nem tartaná nagy bajnak, ha új állás létesülne, akár egy muzeológus, hirdessék
meg. Úgy fog fejlődni a település, ha van valamire, amire lehet építeni, kilátó, múzeum,
strand, vannak idegenforgalmi időtöltésre megfelelő helyek.
Két javaslat merült fel. 50 millió forint erejéig lehet pályázni, oktató bázis létrehozására,
mindehhez összenyissák a két termet. Egyeztetett a tervezőkkel ez nem akadályozza azt, hogy
kívülről, mihez nyúlnak hozzá. A másik javaslat, hogy a jelenlegi helyén megőrizve
használják ki a pályázat lehetőségét, a jelenlegi helyén megőrizve a kiállítást és a jelenlegi
tóparti galériára készüljön benyújtásra ez a pályázat.
A bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés szerint
támogatja a pályázat benyújtását a megfelelő átalakítással az anyagban jelzett c.) variációbankézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
23/2012. (III.19.) Kt. határozat
Révfülöp nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a
„Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének
infrastrukturális erősítése” című pályázat benyújtását.
A módosító indítványra tesz javaslatot azzal, a jelenlegi helyén maradjon a múzeum és a
tóparti galériára, kerüljön kidolgozásra és benyújtásra ez a pályázat, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp nagyközség Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
24/2012. (III.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja
„Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének
infrastrukturális erősítése” című pályázat keretében a múzeum és tóparti galéria
jelenlegi helyen történő maradásával kapcsolatos pályázat benyújtását.
Miklós Tamás polgármester: sajnálja, hogy a lehetőségekkel nem élnek.
Bejelentések:
Gángó István képviselő-testület tagja: felhívja a figyelmet arra, hogy polgármester úr így ne
viselkedjen. Nincs joga a döntést kritizálni. Szabálytalanul vezette az ülést, főleg ez a
napirend parttalan lett. Meg kell nézni hányszor szólt hozzá, szavazásra készültek, képviselő
úr szót kapott! Ő még meg sem szólal, polgármester úr már mondja, hogy röviden.
Miklós Tamás polgármester: megköszöni az aktivitást, a képviselő-testület ülését 19.45
órakor berekeszti.
kmft.
Miklós Tamás
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Kondor Géza

Török Péter
képviselő-testületi tagok.
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