Szám: 1/3/5/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-án
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kondor Géza, Kálomista Gábor, Gángó István, Eitner József, Török Péter
képviselő-testületi tagok.
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Biró
Istvánné költségvetési főmunkatárs, Frich Beatrix könyvvizsgáló, Németh László általános
iskola igazgató, Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető, Szomjas-Jakab Erzsébet szociális
szolgálatvezető.
Tanácskozási joggal jelen van: Varga György Vállalkozók Egyesülete Elnöke, Tóth Csaba
Vízi Sportegyesület Elnöke.
Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, a televízió előtt ülő
polgárokat, a testületi ülésen megjelent intézményvezetőket, ill. a civil egyesületek vezetőit.
Megállapítja, hogy a 6 fő képviselőből 6 fő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Kéri vita nélkül szavazzák meg.
Javasolja Eitner József képviselő urat és Varga Béláné alpolgármester asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József képviselő, Varga Béláné alpolgármester.
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: A március 19-i képviselő-testületi ülés óta
történt események:
Elmondja, rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze március 29-re, melynek napirendje
volt, pályázat benyújtása a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda felújításával
kapcsolatban. A testület egyetértett a pályázat benyújtásával. Tartalma az óvoda épületének
korszerűsítése, épület hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés. Tervezett költsége
21,5 millió forint, amelyből az önrész 4,3 millió forint, a pályázaton igényelt támogatás 17,2
millió forint volt. A pályázat benyújtásra került. Március 27-én a Révfülöp és Térsége
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Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsának ülésére került sor, amely elfogadta a
Révfülöpi Általános Iskola költségvetésével kapcsolatban tett javaslatot. Elfogadta az iskola
költségvetésének 3 millió forinttal való csökkentését és a Révfülöp és Kővágóörs közötti
kétoldalú megállapodás megkötését. Másik napirendjében megvitatta az iskola ellenőrzéséről
szóló tájékoztatást. Március 28-án Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának ülésére került sor, amely megvitatta és támogatta az óvodai pályázattal
kapcsolatos előterjesztést. Április 11-én a Révfülöpi Szociális Alapszolgáltató Társulás
Társulási Tanácsának ülésére került sor, amely az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
Szociális Szolgálat 2011 évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót, majd a
szolgálat 2011 évben végzett szakmai munkájáról szóló előterjesztést fogadta el. A tanács
megvitatta az alapító okirat, ill. társulási megállapodás módosítását, amelyet el is fogadott.
Április 11-én Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulási Tanács ülésére került sor,
amely megvitatta az iskola 2011 évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót, az
iskola alapító okiratának és a társulási szerződés módosítását, valamint a tanács 6/2012. sz.
határozatának végrehajtásával kapcsolatos előterjesztést. Április 11-én Révfülöp és Térsége
Óvoda Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésére is sor került, amely megvitatta az óvoda
2011 évi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót az óvoda alapító okiratának és a
társulási megállapodásának módosítását. Ez utóbbi a felvehető gyermeklétszámot 50 főre és
az óvodai csoportok számát pedig kettőre emelte. A tanács mindkét előterjesztést elfogadta.
Április 12-én került sor a Halász utca Fülöp-kert önkormányzati tulajdonú ingatlanok
lehetséges arculatának kialakítása kulturális, idegenforgalmi hasznosításának céljából
előkészítésre kerülő tanulmányterv tervközi egyeztetésére, amelyre meghívást kaptak a
képviselők, bizottsági tagok, civil szervezetek képviselői. Tájékoztatja a képviselőket, hogy
2012 március 30-án illetve április 20-án állampolgársági eskük letételére került sor a
hivatalban. Március 15-i nemzeti ünnep alkalmával Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr a
mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotói, valamint művészi és tudományos
tevékenységéért Balázs Béla Díj kitüntetést adományozta Kálomista Gábor képviselő úrnak.
Mindnyájuk nevében gratulál. Krizsán András révfülöpi építész-tervező, Ybl Miklós Díjat,
Somogyi Győző salföldi festőművész, akinek a képei a tanácsteremben láthatóak, Kossuthdíjat kapott. Gratulál minden kitüntetettnek, további eredményes, jó munkát kíván.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság átruházott
hatáskörben az alábbi határozatokat hozta: 2 fő átmeneti segély ügyében 20.000-20.000 Ft
került megállapításra. Egy fő esetében a kérelem elutasításra került jövedelem jogosultsági
határ túllépése miatt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a jelentéssel és az elhangzott kiegészítésekkel
együtt, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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26/2012. (IV.23.) Kt. határozat
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.
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
1. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és
pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
2.

A strandfürdők használatának rendjéről szóló 7/2003. (V.26.) 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. Zöldterületek és közparkok fejlesztési lehetőségei Révfülöpön.
Előterjesztő: Müller Márton vezető főtanácsos
5. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat
módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
6. Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának és az Intézményirányító Társulás
Társulási Szerződésének módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
7. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító
Intézményfenntartó Társulás Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

Okiratának

és

8. A Szociális Szolgálat Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

9. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásának kérelme.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
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10. Magyar-Finn Baráti Társaság kérelme tűzijáték támogatására.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
11. Szűcs Barnabás tulajdonosi hozzájárulás kérelme a kempingben lévő „zöldség üzlet”
fennmaradási engedélyének megadásához.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
12. Révfülöp Halász utca 12. szám alatti, volt Idősek Otthona bérbeadása
kerékpárkölcsönző, kerékpáros túrák szervezése, „zöld” programok népszerűsítését
szolgáló információs pont működtetése céljából.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
13.

A Hamburger Büfé bérleti szerződésének meghosszabbítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

14. A révész szobor megvalósítására Révfülöpi Fürdőegyesülettel kötött megállapodás
tervezete.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
15. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő részvényekről tájékoztatás.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
16. Ajánlat a Julianus Útikönyvek sorozatban való megjelenésre.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
17.

Keszthely város Önkormányzatának megkeresése a tulajdonában lévő Balatoni
Hajózási Zrt. részvényeinek értékesítése tárgyában.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

18. Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület és Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás-tervezet.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester, Varga György egyesület elnöke
19. Rendőrőrs természetbeni támogatási kérelme.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
Zárt ülés:
- Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásának kezdeményezése, révfülöpi székhellyel.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
1. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és
pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet elfogadása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: köszönti Frich Beatrix könyvvizsgálót, megkérdezi kíván-e
hozzászólni a napirendi ponthoz?
Frich Beatrix könyvvizsgáló: elmondja, az elmúlt időszakokhoz hasonlóan a 2011. évi
beszámolót, illetve a költségvetési zárszámadás költségvetési rendelettervezetet is megnézte
abból a szempontból, hogy az megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az anyagot megkapták a
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képviselők, részletesen tartalmazza az elmúlt idők eseményeit. Ezt nem részletezné. Kiemeli,
látszik az adatokból, hogy az önkormányzat vagyona tovább gyarapodott, ez a
beruházásoknak köszönhető elsősorban, amelyek részben fejeződtek be. A források saját
forrásból, ill. hitelből kerültek biztosításra. Kiemeli, hogy az előző időszaktól eltérően viszont
a 2011-es év beszámoló készítése nagyon nagy feladatot rótt a hivatalra. A
jogszabályalkotások következtében olyan adatszolgáltatást kellett adni a beszámolóhoz, ami
visszamenőleges kigyűjtéseken alapult. Ez egy egyedi helyzet volt az idei évben. A kiosztott
könyvvizsgálói jelentés egy tervezet, egy dologban módosul a tervezet, azért mert a
könyvvizsgálói sztenderdek változtak. Bekerült az, hogy a könyvvizsgálónak kell nézni az
ingatlan vagyonkataszter és a mérlegnek a kapcsolatát is. A könyvvizsgálói gyakorlatukban ez
nem jelent eltérést, mert az előző időszakban, attól függetlenül, hogy ezt a könyvvizsgálói
jelentésnek nem kellett külön kiemelten tartalmaznia, de természetesnek vették ennek az
egyezőségnek a vizsgálatát. Ki kell térni arra, hogy a zárszámadási rendelettervezetet
elfogadásra alkalmasnak ítéli-e meg a könyvvizsgáló vagy nem. Ezt tájékoztatásul szerette
volna elmondani. Egyéb érdemi részekben változás nem történt az előzetesen kiosztott
jelentéshez képest.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
2 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, a Balatoni Nyár c. műsor Révfülöpről
sugározta adását. Ez a településnek egy hírnevet jelentett. Kérdése, hogy ez a turizmus
tekintetében hogyan jelentkezik a költségvetésben?
Miklós Tamás polgármester: válasz: Tisztelt Képviselő Úr! Most Révfülöp nagyközség
költségvetését tárgyalják. Ebben nem szerepel a tévé közvetítéssel kapcsolatos bevétel vagy
kiadás. Információval mindnyájan, csak szubjektíven rendelkeznek. Általános véleményként
és a maga véleményeként elmondja, rendkívül sokat hozott a marketing Révfülöpnek az
ország-világ előtt való megjelenésében. Forintosított költségvetés erre nem terjed ki, mivel
ezzel kapcsolatban pénzek nem mozogtak. Ez a költségvetést nem érintette számszakilag.
Vélemény, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, egy zárszámadás összefoglalója egy egész éves
munkának. Intézményeiket megőrizték tavalyi évben, eredményesen működtették is őket.
Elhelyezkedni máshol nem tudó Révfülöpieknek időszakos foglalkoztatást, közmunkát
biztosítottak 2011 évben. Elkezdődött a strandok fejlesztése önerővel, ill. hitellel. Közösségi
ház építésére is sor került, amit rövidesen avatnak. Állandó dolgozók munkáját – annak
ellenére, hogy 2008-tól bérstop van – szerény jutalmazással is el tudták ismerni. Mintegy 72
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főnek biztosított munkát az önkormányzat és intézményei. Mindezt a költségvetés szerint 457
millió forint bevétellel, 56,2 millió forint pénzmaradvánnyal és 2.865.000 e Ft-ra növekvő
vagyonnal – vagyongyarapodással – zárták az esztendőt. Takarékos gazdálkodással a
működés kiegyensúlyozott és biztonságos volt 2011-ben. Az önkormányzat eredményesen
gazdálkodott. Mindkét bizottság elfogadásra javasolta a zárszámadást.
Aki egyetért a két bizottság véleményével kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül megalkotja a
7/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletet
„Révfülöp
Nagyközségi
Önkormányzat
2011.
végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.

évi

költségvetésének

2.)A strandfürdők használatának rendjéről szóló 7/2003. (V.26.) rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, szükségessé vált a rendelet módosítása, mivel az
Áfa 25%-ról 27%-ra emelkedett. Úgy gondolják, a révfülöpi turizmus élénkítése, megtartása
miatt nem kellene hozzányúlni. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság: elmondja, a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. A bizottság javasolja,
hogy a strandon tegyék lehetővé az idei évtől egy jelképes 100 Ft-os pótdíj befizetésével a
napi többszöri belépésre jogosító belépési rendszer kialakítását, amit különböző színkódú
karszalagos megoldással terveznek megvalósítani. Ezt a javaslatot a bizottság szintén
egyhangúlag támogatta. A bizottság egyhangúlag javasolja tovább, a kor szerinti
kategóriáknál legyen a 6-14 év közötti gyermek kategória, ezen kívül a 14 év feletti
diákkedvezmény a nyugdíjas kedvezménnyel legyen egyenértékű.
Kérdés, hozzászólás:
Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, mekkora összeget jelent az Áfa emelés
összesen?
Miklós Tamás polgármester: válasz: kb. 400-500.000 Ft-ot jelent. Elmondja, a tévé előtt
szólni kell az állandó lakosok belépőjével kapcsolatban. Bevezetik az állandó lakosok
vonatkozásában az 1000 Ft/fő/szezon bérletet. Ezt nem azért vezetik be, mert meg akarják
szüntetni az állandó lakosoknak ezt a kedvezményét, hanem megvizsgálva a lehetőségeket
kiderült, hogy az ingyenes belépések után az Áfá-t be kell fizetni az önkormányzatnak.
Egyenként teszi fel szavazásra a bizottság módosító javaslatait.
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Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a strandbelépőknél többszöri
belépésre jogosító belépőt vezessenek be 100 Ft-tal megemelt díjjal – kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyetért a strandbelépőknél 100 Ft-tal megemelt díjjal többszöri belépésre
jogosító belépő bevezetésével.
Aki egyetért azzal, hogy bontsák meg a gyermek belépőt és a gyermek belépő 6-14 éves korra
vonatkozzon - kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyetért azzal a gyermek belépő kategória megbontásával, a gyermek belépő
kategória 6-14 éves korosztályra vonatkozzon.
Aki egyetért a 14 év feletti diákokra vonatkozóan a nyugdíjas belépővel megegyező 350 Ft
legyen a díj kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül egyetért azzal, hogy a 14 év feletti diákokra vonatkozóan a nyugdíjas belépővel
megegyezően 350 Ft legyen a belépődíj ára.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki fenti módosításokkal együtt elfogadja
a rendeletmódosítást - kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a
8/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletet
„A strandfürdők használatának rendjéről szóló 7/2003. (V.26.) 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: elmondja, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala a szociális hatósági tevékenység célellenőrzését folytatta le a hivatalban. Az
ellenőrzés folyamán megállapításként megfogalmazásra került, hogy a lefolytatott eljárások
jogszerűek, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken alapultak. Megállapították, hogy a
rendeletben, az egyedül élő és egyedülálló kifejezéseket pontosítani szükséges. Kéri a
bizottságok véleményét.
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Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki elfogadja a rendeletmódosítást - kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a
9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendeletet
„Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 15/2007.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.”
4.)Zöldterületek és közparkok fejlesztési lehetőségei Révfülöpön.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, Müller Márton vezető főtanácsos az anyag
előterjesztője. Elmondja, a tavalyi esztendőben a munkatervi javaslatot ő tette, hogy ezzel
foglalkozzon a képviselő-testület. Közmeghallgatásokon, egyesületi közgyűléseken,
polgárokkal történt személyes beszélgetések alkalmával is sokszor felmerült, hogy a település
képe, színvonala, a környezet nem elég esztétikus és fejleszteni kellene. A fák pusztulnak és
(körbefúrták a platánfákat) dőlnek is ki fák. A turisztikai üdülőkép javítása tervszerűen
átgondolt, tudatos fejlesztést igényel, erre készült ez az állapotfelmérés, melyre lehet
feladatokat meghatározni. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
a bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta. Az előterjesztésnek azon részét,
amelyben javaslatot ismertek meg a posta előtti terület megtervezésének megvalósítására
árajánlat bekérésére, nem támogatta a bizottság. Javasolják, ennek a hasznosítására bizottsági
szinten dolgozzanak ki ötleteket, és utána lépjenek tovább.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja
meg egy komposztáló telep létesítésének lehetőségét, akár vásároljanak egy olyan területet,
amely erre alkalmas lenne. A 71-es út mellett lévő emlékpark, aminek esetleg nevet is
adhatnának, fejújítását, rendezését, tervezését javasolja a bizottság.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
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Varga György Vállalkozók Egyesülete Elnöke: elmondja, a testület munkatervébe
illesztette megtárgyalásra a településfejlesztési koncepciót. Javasolja, hogy minden ilyen
egységnek, ami külön kertészeti vagy más tervezést igényel, akkor kellene foglalkozni vele,
amikor kiderül mi a hasznosítási célja.
Miklós Tamás polgármester: javasolja, próbáljanak ebben tovább lépni. Határozati javaslat
módosítása „Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a zöldterületek és közparkok
fejlesztési lehetőségeiről szóló beszámolót. Ennek alapján helyi szakemberek bevonásával
kerüljön összeállításra egy konkrét intézkedési ütemterv költségbecsléssel együtt, ami
tartalmazza a komposztáló telep létrehozásának lehetőségét is.” Aki ismeri az anyagot az
tudja, hogy az idei évben a településüzemeltetési csoport költségvetéséből vagy ha úgy
adódik akár tartalék alap terhéből fatelepítést tudnak megvalósítani. Az összegzés alapján,
konkrét feladatok meghatározása, intézkedési ütemterv készítése. Miután ez elkészült vitassák
meg még egyszer és annak alapján dolgozzanak. Felajánlotta a kertészmérnök is ebben a
munkában részvételét.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: támogatja
az elképzelést, viszont figyelembe véve Varga Györgynek a javaslatát, hogy addig, amíg
ezeknek az üres területeknek nem tudják eldönteni, hogy oda mit akarnak, erdőt, fasort,
sétányt, addig inkább hagyják ebbe az állapotba, hogy ne olyan fát ültessenek, ami majd a
későbbiek során nem illik bele az elképzelésükbe. Egy ilyen ütemezést tudnak támogatni.
Ennek legyen része az is, hogy ezekkel addig várjanak, tartsák rendben addig, mint
zöldterület, amíg ebben döntés születik.
Miklós Tamás polgármester: visszahozzák testületi ülésre az intézkedési tervet. Egyet nem
szabad elfelejteni, ezek adott területek. Ami zöldterület, az zöldterület. A parknak minősített
közpark, az park lesz.
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, ahol egynyári virágokról szól az egyértelmű, ahol
a cseréjeket pótolni kell, azt pótolni kell. Erre készüljön egy kalkuláció, ha ezek beleférnek a
költségvetésbe, akkor ezeket sürgősen meg kell csinálni. Nagyobb távú terveket csak az után
készítsenek, amikor tudják, hogy mi a céljuk a területekkel.
Varga György Vállalkozók Egyesülete Elnöke: vállalta a segítséget. Ki lehet szedegetni,
ami tervezést igényel, átgondolást igényel, van ami kiegészítés, csinosítás, ezt lehet egy
nagyon gyors ütemezéssel megoldani.
Miklós Tamás polgármester: tehát akkor az anyag alapján kerüljön helyi szakemberek
bevonásával összeállításra egy konkrét intézkedési ütemterv költségbecsléssel és a következő
testületi ülések egyikén - június 30-ig – ez készüljön el. Aki ezzel egyetért és elfogadja az
előterjesztést fenti határozati javaslat módosítással - kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat,
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
27/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a zöldterületek és közparkok
fejlesztési lehetőségeiről szóló előterjesztést. Az előterjesztés alapján helyi
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szakemberek bevonásával kerüljön összeállításra egy konkrét intézkedési
ütemterv költségbecsléssel együtt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. június 30.
5.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat
módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, jogszabályi változások miatt szükségessé vált a
polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért az alapító okirat módosításával a leírtak szerint
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
28/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a
tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. május 30.
6.) Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának és az Intézményirányító Társulás
Társulási Szerződésének módosítása. (Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: jogszabályi változások miatt vált szükségessé az okiratok
aktualizálása, felülvizsgálata. A Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta a módosítást.
Megkérdezi Németh László iskolaigazgatót van-e szóbeli kiegészítése?
Németh László iskolaigazgató: köszöni, nincs kiegészítése.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az alapító okirat és a társulási szerződés módosítását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért az előterjesztés határozati javaslataival –
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
29/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. május 30.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
30/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Szerződés
módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. május 30.
7.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és
Intézményfenntartó Társulás Megállapodásának módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi Vókóné Bognár Ibolya óvodavezetőt kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni?
Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő: köszöni, nem kívánja kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottsági
ülésen részletes tájékoztatást kaptak az óvoda vezetőjétől. A bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal a leírtak szerint, illetve a
bizottsági javaslattal kézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
31/2012. (IV. 23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége
Napközi Otthonos Óvoda 1/839/2011. nyilvántartási számú Alapító Okiratát
módosítja és a felvehető maximális gyermeklétszámot 50 főben a csoportok
számát 2 csoportban állapítja meg.
Az Alapító Okirat módosítása jóváhagyása napján lép hatályba.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős.: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. május 30.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
32/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége
Napközi Otthonos Óvoda 1/839/2011. nyilvántartási számú Alapító Okiratának
módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja.
Az Alapító Okirat módosítása jóváhagyása napján lép hatályba.
A Képviselő-testület felkéri a gesztor település jegyzőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: május 30.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

33/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége
Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló
megállapodás módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. május 30.
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8.) A Szociális Szolgálat Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi a szociális szolgálat vezetőjét kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Szomjas-Jakab Erzsébet Szociális Szolgálat Vezetője: köszön, nem kíván szóbeli
kiegészítést tenni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
javasolja az alapító okirat és a társulási megállapodás módosításának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki elfogadja az előterjesztést kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
34/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgálat
Alapító Okiratának módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. május 30.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
35/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Szociális
Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását a tervezetben
foglalt tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. május 30.
9.) Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásának kérelme.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Polgári Védelmi Iroda Tapolca kérelemmel fordult az önkormányzathoz
működési támogatási kéréssel. Kéri a bizottság véleményét.
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Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
3 igen szavazattal egy jelképes 20.000 Ft-os támogatás biztosítását javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: a bizottság véleményét teszi fel szavazásra. Aki egyetért a
20.000 Ft-os támogatás biztosításával a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel szavazzon.
36/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tapolca Polgári Védelmi Iroda részére - a
polgári védelmi feladatok színvonalas, a lakosság érdekét szolgáló ellátása
érdekében - 20.000.- Ft támogatást biztosít 2012. évi költségvetésében a II.
Működési célú pénzeszköz átadás 2. Egyéb támogatás, „Civil szervezetek, egyéb
szervek támogatása”
cím alatt. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzátadási
megállapodás aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. május 30.
10.) Magyar-Finn Baráti Társaság kérelme tűzijáték támogatására.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja a Magyar-Finn Baráti társaság támogatási kérelmet
nyújtott be az önkormányzathoz a hagyományos szezonnyitó tűzijáték támogatása tárgyában.
50%-os támogatást kértek ehhez a programhoz. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
3 nem szavazattal nem támogatja a támogatás biztosítását.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, jönnek a támogatási kérelmek a civil
szervezetektől, mindenkinek szüksége lenne a pénzre. Maga részéről a katasztrófavédelmet és
a tűzvédelmet támogatja. Javasolja, ezt ne engedélyezzék, mert haszontalan pénzköltés.
Miklós Tamás polgármester: a bizottság javaslatát teszi szavazásra, aki nem támogatja a
Magyar-Finn Baráti Társaság szervezésében tervezett tűzijátékot – kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
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37/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar – Finn Baráti
Társaság szervezésében tervezett tűzijátékot nem támogatja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kérelmezőt értesítse a döntésről.
Felelős: Tóthné Titz Éva
Határidő: 2012. május 30.
11.) Szűcs Barnabás tulajdonosi hozzájárulás kérelme a kempingben lévő „zöldség
üzlet” fennmaradási engedélyének megadásához.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a zöldség üzlet fennmaradási engedély kiadásához
tulajdonosi hozzájárulási kérelmet nyújtott be Szücs Barnabás. Az épület 0,64 m-re északi
irányba eltolódott a szomszédos épület felé. A fennmaradási engedély kiadásának feltétele a
tulajdonosok hozzájárulása. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja a hozzájárulás megadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki a bizottság véleményével egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
38/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
tulajdonosi
hozzájárulását adja, mint az 1178 hrsz. alatti ingatlan 6/10 arányban lévő
tulajdonosa, az ingatlan területén - Szűcs Barnabás Veszprém, Endrődi u. 67/3
szám alatti lakos vállalkozó az általa bérelt területen - építési engedélytől eltérően
megépített zöldség üzlet fennmaradási engedélyének kiadásához. A tulajdonosi
hozzájárulás megadása a Balatontourist-tal fennálló bérleti jogviszony (2013.
november 1.) tartamáig az ideiglenes jellegű építmény vonatkozásában, ideiglenes
jellegű fennmaradási engedély kiadására szól.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. április 30.
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12.) Révfülöp Halász utca 12. szám alatti, volt Idősek Otthona bérbeadása
kerékpárkölcsönző, kerékpáros túrák szervezése, „zöld” programok népszerűsítését
szolgáló információs pont működtetése céljából.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az elmúlt évben a Bakony-Balaton Bringás Barátok
Rabatin László, Rabatin Lászlóné és ifj. Rabatin László működtettek egy kerékpárkölcsönzőt,
ökojátszóházat. Kérelmet adtak be, hogy május 1-től október 31-ig, hat hónapra bérbe vennék
havi br. 60.000 Ft, összesen br. 360.000 Ft bérleti díjért. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja az ingatlan bérbeadását fenti célra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Bakony-Balaton Bringás Barátoknak
6 hónapra, fenti bérleti díj ellenében az ingatlant bérbe adják, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
39/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Képviselő-testület egyetért Révfülöp Halász u. 12. szám
alatti, önkormányzati tulajdonú, volt Idősek Otthona ingatlan - 2012. május 1.2012. október 31-i időpontok között történő - kerékpár kölcsönző, kerékpáros
túravezetés, „zöld” programok népszerűsítését szolgáló információs pont
működtetése céljából történő hasznosításával. Bérbevevő Rabatin László 8273
Monoszló Fő u. 5 szám alatti lakos. Az ingatlan bérleti díját bruttó 60.000 Ft/hó,
összesen bruttó 360.000 Ft összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. április 30.

13.) A Hamburger Büfé bérleti szerződésének meghosszabbítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Hamburger büfé bérleti szerződése az elmúlt
évben lejárt. Az üzlet tulajdonosa Gombkötő Richárd István kérte 5 évre a bérleti jogviszony
meghosszabbítását. Mivel a fenti terület területfejlesztési koncepciójának elkészítése
folyamatban van 2012. szeptember 30-ig javasolják a bérbeadását az elmúlt évben
megállapított egyösszegű 250.000 Ft + áfa bérleti díjon. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag támogatja a bérleti szerződés meghosszabbítását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
40/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Révfülöp Halász
utcában lévő 1278 hrsz-u önkormányzati tulajdonú, 37 m2 nagyságú területen
működő „Hamburger-büfé” bérleti szerződése Gombkötő Richárd István 8300
Tapolca Radnóti u. 30. szám alatti lakossal, 2012. szeptember 30-ig megkötésre
kerüljön. A terület bérleti díját a bérleti idő végéig 250 000 Ft + áfa összegben
állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. május 15.
14.) A révész szobor megvalósítására Révfülöpi Fürdőegyesülettel kötött megállapodás
tervezete. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a március 19-i ülésen a Révfülöpi Fürdőegyesület
Elnöke Zsitnyányi István elnök úr részletesen összefoglalta a kialakult helyzetet a szobor
elkészítésével kapcsolatban. Az egyesület úgy döntött, hogy az egyesület vállalja a szobor
elkészítését és vállalják a megrendelő szerepét is. Kérték a korábbi határozatban megítélt
támogatást, a költségvetésben szereplő 675.000 Ft biztosítását. Az együttműködési
megállapodás tervezet elkészült. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
javasolja az együttműködési és pénzátadási megállapodás tervezet elfogadását.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
elfogadásra javasolja az együttműködési és pénzátadási megállapodás tervezetet.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Gángó István képviselő-testület tagja: egy joghoz értő véleményére hivatkozva elmondja,
ez az ügy olyan, mint a lottósorsolás. Ez egy érdekes módszer. Elígérkeztek 675.000 Ft-tal, a
6. pontban olvasható, hogy ingyen felajánlja! Ez nem ingyen van, mert az önkormányzatnak
675.000 Ft-ja benne van. Javasolja, ne vegyék át. Nem is az önkormányzat területén van.
Vagy maradjon meg a Fürdőegyesület tulajdonában, vagy adják oda a Bahart-nak mivel az ő
területén lesz a szobor elhelyezve. Egy létesítményt üzemeltetni kell, ennek is lesznek később
költségei ezzel is számolni kell. Ha elindult fejeződjön be. A 675.000 Ft-ból három embernek
tudtak volna a téli időszakban tisztességes munkát ajánlani. Kell a szobor, de nem most.
Javaslata, hogy ne vegyék át. Fejeződjön be, de ne fogadják el a felajánlást.
Miklós Tamás polgármester: most nem ajánlották fel, csak a lehetőséget ajánlották fel.
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Tóth Csaba Vízi Sportegyesület Elnöke: úgy gondolja, ideje lenne a huzakodást befejezni
és pontot tenni ennek a szobor sorsának a létére vagy nem létére. Úgy gondolja, ez a javaslat
helytálló és a javaslat mindenki szempontjainak meg tud felelni. Örülne, ha most már tényleg
nem kellene újabb vitát nyitni, újabb kifogásokat találni, a javaslat szerint elfogadnák végre.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, azért kért ismét szót, mert polgármester úr
összemosta a véleményét, nem tud most hogyan szavazni. Vegyék ki a 6. pontot. Azt mondta
fejeződjön be, ez vélemény volt. Ha a 6. pont benne marad, nem tudja elfogadni.
Miklós Tamás polgármester: Tisztelt Képviselő Úr! Szó szerint így szerepel a 6. pont:
„Révfülöp Fürdőegyesület a révész szobor lektorátus által elfogadott átadását követően
ingyenes átadással felajánlja azt Révfülöp Nagyközség Önkormányzat tulajdonába”. Erre
vállal kötelezettséget, hogy felajánlja nem arra, hogy átadja. A javaslata arra vonatkozik, hogy
a megállapodásból a 6. pontot töröljék?
Gángó István képviselő-testület tagja: igen.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért képviselő úr javaslatával, hogy kerüljön ki a 6.
pont a megállapodás tervezetből - kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4
tartózkodással – többségi szavazat hiányában - nem támogatja képviselő úr javaslatát.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra teszi fel, aki az eredeti együttműködési pénzátadási
megállapodás tervezetét a bizottság javaslata alapján elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
41/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a révész szobor
létrehozásával kapcsolatos Együttműködési és Pénzátadási megállapodást a
tervezetben foglalt tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. április 30.
15.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő részvényekről tájékoztatás.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja az előző testületi ülésen egy másik napirendi pont
kapcsán felmerültek a részvényekkel – kimondottan a Bahart részvényekkel – kapcsolatos
kérdések. Osztalékfizetések és egyéb információk. A hivatal összeállította az információs
anyagot. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: az előző
ülésen a Bahart részvényekkel kapcsolatban hangzott el kérdés. A kimutatást megkapták a
részvényekről. A bizottság fenntartotta azon aggodalmát, hogy 2012-ben van egy tőkeemelési
kötelezettség az ingyen átadott részvények után, amelyre az önkormányzatok halasztási
kérelmet adtak be. Ennek az elbírálása még nem történt meg. Tekintettel arra, hogy a
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másféléves időtartam alatt többször lemondtak az elővételi jogukról több önkormányzat
eladási szándékával kapcsolatban, ezért a bizottság javasolja, hogy nézzenek utána a Bahart
részvények eladási lehetőségeinek, pénzügyi kondícióinak. Amennyiben mégis felmerül a
fizetési kötelezettsége az önkormányzatnak ehhez a szükséges forrásokat biztosítsák,
dolgozzák ki ennek a lehetőségét. A javaslatot a bizottság 3 igen szavazattal támogatta.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság a tájékoztatót
egyhangúlag tudomásul vette, elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
a bizottság nem olyan döntést hozott, hogy adják el a Bahart részvényeket. A bizottság
szeretné megérteni ennek az egész részvényrendszernek a működési elvét. Ezzel kapcsolatban
újságcikkek jelentek meg. Igazából megérteni szeretnék ezt, illetve ha úgy látják, hogy hosszú
távon ebből a tőkeemelésből káruk származhat, vagy nem jutnának nagyobb összeghez, akkor
hoznának olyan döntést, hogy vizsgálják meg az eladás lehetőségét. Addig ennek a piaci
értékét és az esetleges alternatívák megismerését szeretnék megtudni.
Török Péter képviselő-testület tagja: úgy gondolja nagy az izgalom a Bahart részvények
körül, ennek van is egy jogos alapja, különösen a kistelepülések részéről, mivel amikor ez a
folyamat elindult, akkor egy kényszerpályán volt a balatoni települések közössége, hiszen
nem maguk választották ezt az egész részvénykérdést. Inkább a nagyobb városok részéről
érdekesebb ez a dolog. Ahogyan elnök úr mondta, az újságokból tudnak tájékozódni, vagy
leginkább néhány személyes kapcsolat révén. Ebből az derül ki, hogy ez olyan holtponton
van, amiben senki sem tud nagyon okos lenni. Erre a kérdésre többször vissza kell térni a
testületnek, hogy éppen mi az aktualitása a Bahart részvényeknek és mi a teendő, hiszen
tudják, hogy a füredi és a siófoki polgármester ebben a kérdésben komoly csatákat vívnak
egymással, koncentrálódjanak ezek a részvények, vagy megmaradjanak egy nagyobb
elosztásban. Az ilyen kicsi településeknek az a kohéziós szerepe, hogy fenntartsák azt az
egyensúlyt, hogy az egész Balaton-parti településlánc marad tulajdonosa a Bahart-nak és
döntéshozási helyzetbe van. Ezek a folyamatok egy kicsit most patt helyzetben vannak. Ő
nem tudja eldönteni, hogy ezzel mi lenne a jó döntés.
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, a lényeget nem mondta képviselő úr, ami a
részvények átadásával együtt jár 2012. évi kötelező tőkeemelés, ami Révfülöpöt kb. 20 millió
forint értékben érintené. Ezért vetették fel a kérdést, hogy tájékozódni kell, folyamatosan
követni kell az eseményeket. Ha most számukra kedvezőtlen döntés születne, vagy nem
tudnának megállapodni, akkor bizony Révfülöpnek 20 millió forint körüli összeget ki kellene
fizetni.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, egyetért a bizottság javaslatával teljes mértékben és
az elhangzott véleményekkel is. Kijelenti, hogy vételi ajánlat nem érkezett az
önkormányzathoz 2006 óta a Bahart részvényekre. Állami tulajdon ingyenes átadására először
51%, majd 2008-ban pedig 49% került 22 kikötővel rendelkező önkormányzat kezébe.
Egyetemleges kötelezettséget kellett vállalni a 22 önkormányzatnak. Ami azt jelenti, hogy
nem egyenként hoznak határozatot, egyetemlegesen kell felelősséget és kötelezettséget is
vállalni. Mindezt a 2011-ben megkötött szindikátusi szerződés szabályozza és a 2008-ban
átadott részvényjegyek értékéhez tettek már egy tőkeemelést 2008-ban a képviselő-testület
határozatai alapján. Jogi pontokba szedett garanciák ezek. Egyetemleges kötelezettség terheli,
akkor is, ha nem teljesíti valaki. Javasolja a májusi testületi ülésre - a saját információi alapján
és az eddigi
anyagok alapján - összeállítani egy rövid összegzést a Bahart
részvénytörténetéről. Mellékelve a szindikátusi szerződést, illetve az ingyenes
részvényátadási szerződéseket. A 22 önkormányzattal kapcsolatban elmondja Ruzics Ferenc
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keszthelyi polgármester úr, Balatoni Szövetség Elnöke jár el a szindikátus nevében.
Kezdeményezték ennek a 21 millió forint körüli összegnek, amit nem terveztek és nem akarja
a 22 önkormányzat egyike sem kifizetni, a döntés felülvizsgálatát. Idéz az MNV zrt.
leveléből. Várhatóan rövidesen ebben a kérdésben döntés fog születni, folyamatban van az
ügy. Konkrét összegekkel, költségvetést érintő összegekkel akkor kell foglalkozni, amikor ezt
már már tudni fogják. A következő ülésre összeállít egy részletes beszámolót ezzel
kapcsolatban, mellékelve a szindikátusi szerződést és a részvényátadási szerződést. Ez
elfogadható? Aki egyetért a határozati javaslattal, hogy részletes anyag kerüljön
összeállításra, mellékelve az anyagokat és a májusi testületi ülésen megtárgyalják,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
42/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp
nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő részvényekről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert a Bahart részvényekkel kapcsolatban egy részletes
tájékoztató elkészítésére a képviselő-testület soron következő ülésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. május 21.
16.) Ajánlat a Julianus Útikönyvek sorozatban való megjelenésre.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Julianus útikönyvek főszerkesztője Stoffán
György megkereste az önkormányzatot és javaslatot tett egy Révfülöpöt bemutató kiadvány
elkészítésére. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangú szavazattal nem támogatja a kiadvány elkészítését.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
nem támogatja a kiadvány elkészítését.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a bizottságok véleményével, nem támogatja a
könyv elkészítését kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
43/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a
Julianus Útikönyvek sorozatban Révfülöp Nagyközséget bemutató kiadvány
elkészítését.
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ajánlatot tevőt értesítse a
döntésről.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. május 30.

17.) Keszthely város Önkormányzatának megkeresése a tulajdonában lévő Balatoni
Hajózási Zrt. részvényeinek értékesítése tárgyában.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: ismerteti az írásos előterjesztést. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztés és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a
bizottság egyhangú szavazatával javasolja az elővételi jogról történő lemondást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a bizottság véleményével és a határozati
javaslattal, hogy nem kívánnak élni a vételi joggal – kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
44/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy
Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában lévő Balatoni Hajózási Zrt.
részvényeinek vételi jogával sem részben, sem egészben nem kíván élni.
A képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a
határozat kivonatot Keszthely város Önkormányzata részére küldje meg.
Felelős: Tóthné Titz Éva Főtanácsos
Határidő: 2012. április 30.
18.) Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület és Révfülöp Nagyközségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás-tervezet.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: köszönti Varga György elnök urat. Megkérdezi kívánja-e
szóban kiegészíteni az előterjesztést?
Varga György egyesület elnöke: köszöni, nem kívánja kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az együttműködési megállapodás tervezetet elfogadásra
javasolja.
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal javasolja a megállapodás tervezet elfogadását. Elmondja, elősegítik a működést,
hogy belépnek ebbe a szervezetbe, azt szeretnék, ha egy mérhető gazdasági előrelépés lenne.
A turisztikával működő helyi vállalkozókat széleskörűen tudná bevonni az egyesület, széles
körűen tudná integrálni. Támogatja a bizottság a Tourinform irodában történő elhelyezést, de
kerüljön egy külön megállapodásban rögzítésre, hogy az iroda használata milyen feltételek
mellett fog majd lebonyolódni.
Kérdés:
Varga Béláné alpolgármester: a Káli-medence Turisztikai Egyesület a Vállalkozók
Egyesületének jogutódjaként jött létre. Gratulál ahhoz, hogy pályázaton infoterminálokat
nyert az egyesület. Kérdése, megtörtént-e a pályázat elszámolása, rendeződtek-e a pénzügyi
dolgok? Mivel, ha belépnek az egyesületbe az önkormányzat is jogutód lenne, nyilván ezeket
a pénzügyi dolgokat rendezni kell.
Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, ha társulnak, a 2013-as esztendőben mennyi
lenne az önkormányzat bevétel-növekedése? Tud-e propagandát csinálni az egyesület?
Varga György egyesület elnöke: válasz: a terminálokat kitelepítették vagy most van
folyamatban ennek a telepítése. Néhány önkormányzat érdekesen reagált a dolgokra. Minden
önkormányzat hozott határozatot a pályázat beadásakor, hogy biztosítja a helyet és az
áramellátás költségeit. Ez néhány ezer forint naponta. Volt olyan önkormányzat, amely ettől
visszalépett. Az elszámolást már elég régen benyújtották. Csütörtökön voltak kint az MVH-tól
leellenőrizni a 6 db kint lévő működőképes infóterminált, néhány dologban kértek
hiánypótlást. Remélik, hogy megérkezik a támogatási összeg, ami kb. 24 millió forint. A
kifizetési kérelem már tavaly novemberben elment, csak elhúzódott az ügy. Nyereségekre az
egyesület nem törekszik, ilyet nem tervez. A 6 db infóterminál egység nagyon sokat tud.
Közösségi propaganda a fő cél. Ez a TDM ez egy rendszer, regisztráltatni kell, ennek van egy
országos, régiós és térségi rendszere. A Balatoni TDM Szövetség volt az ilyen országos
szinten, amely létrejött régiós szervezet. Ebben sok TDM szervezet van. Zárójelben
hozzáteszi szinte mindenhol az önkormányzatok kezdeményezték ennek a létrejöttét.
Badacsony és Tihany között van egy üres folt. Révfülöpön is volt már többször próbálkozás a
szervezet létrehozására. Ez önkormányzatok nélkül nem fog működni. Tourinform iroda
nélkül nem tud működni ez a szervezet. Amit benyújtott tartalmi elemek, hogy pontosan
hogyan néz ki egy ilyen együttműködési megállapodás, abban együtt kell működni a
hivatallal.
Miklós Tamás polgármester: tájékoztatásul elmondja, önkormányzat egyesületbe csak
képviselő-testületi határozattal léphet. Ezért került ma napirendre.
Vélemény:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, korábban is, most is minden turisztikával
összefüggő előterjesztést támogattak. Régóta képviselő, visszaemlékezve, mindent
támogattak, minden anyagi lehetőséget megadtak. Az ígérgetések ellenére kevés eredmény
volt. Most azért lényeges dolgok jönnek elő, a Tourinform Irodába lenne a székhelye. Ez már
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megfontolandó, bővebb információk kellenek. A vagyont is kockáztatják, önkormányzati
tulajdonú ingatlant adnak használatba, közművek költsége, tagdíj ez sem egy kis összeg. Úgy
érzi, most ne hozzanak döntést, további információkat szerezzenek be. Kíváncsi lenne
Révfülöpön turisztikával összefüggő vállalkozók számára, ebből mennyi tagja ennek a
szervezetnek? Ne menjen kárba a működésük, támogassák azzal, hogy az IKSZT épületében
van üres hely, addig tudjanak működni, biztosítsák részükre a lehetőséget, de ne a Tourinform
Irodába. Mostani belépést nem javasolja, további információk birtokában kerüljön ismét
terítékre. Káli-medencében hány település, önkormányzata lépett be eddig a szervezetbe?
Miért mindig Révfülöp legyen az első? Ez nem kötelező jellegű feladat, hanem önként vállalt.
Indítványozza, további információkat kérve most ne hozzanak döntést.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
mint bizottsági elnöknek eleve kötelessége ilyen szervezetek támogatása. A TDM
szervezeteket nem lehet megkerülni, aki előbb TDM szervezettel rendelkezik a körzetében,
lépéselőnyben van. A tagságnak a tagdíjából kell, hogy fedezze a működését. Az
önkormányzat is egy ugyanolyan tag. Kétféle szerepük van ebben a dologban, az egyik, hogy
biztosítják a pénzügyi és az infrastrukturális feltételeket. Amit biztosíthatnak úgy is, hogy
egyből tagdíjként befizetettnek tekintik, tagok is, adtak irodát, helyet. Állandó lakosonként
12000 Ft a fizetési kötelezettség. Kb. akkora összegről van szó, mint amennyit a tűzijátékra
nem fizettek ki. El tudja elképzelni azt a megoldást is, hogy kettéválasztják a mai döntésüket,
az egyik az, hogy ezt az összeget egyesületi támogatásként rendelkezésre bocsátják és a
tagságot nem aktiválják addig, amíg az esetleges fizetési kötelezettségüket jobban meg nem
ismerik. Megadják a helyiségeket, aláírják az együttműködési megállapodást, de csak akkor
lépnének be tagként, amikor ez a dolog rendeződött, mivel nem ismerik a részleteket. Ez
hangos gondolkodás volt csupán. A pénzt és a helyet mindenképpen biztosítani kell.
Török Péter képviselő-testület tagja: úgy gondolja, Gángó úr által elmondott javaslatot
annyiban kellene módosítani, hogy egy ilyen egyesületnek a szerepe a településen azt a
reakciót kell, hogy kiváltsa egy képviselő-testületből, hogy segíteni kell. Jó volna, ha
képviselő úr is úgy nézné ezeket a dolgokat, ha valaki más azért le tud tenni valamit az
asztalra, ne az legyen az első reakció, hogy akkor elvágják! Az, hogy a Tourinform Iroda
kicsodáé, ezt nem kell részletezni, az az ő felelősségük, hogy milyen optimalizálással
működtetik. Ahogyan most működik arról is el lehetne mondani egy csomó dolgot. Lehetne
kritikusan is, meg pozitívan is hozzáállni, de nem ez a cél. Az a cél, ami meg van érték, és ott
is vannak pozitívumok, azt tovább tudják erősíteni egy ilyennel. Azt, hogy ez hogyan
működik, azt le kell fektetni, ami a bizottság javaslatában is megjelent mint igény. Azért
javasolták a bizottságban, hogy lépjenek be egyesületi tagként, azt a összeget, amelyet igényel
a tagsági viszony fizessék ki. Látják azt, hogy a vállalkozók nagy részére ez lehetőség, ezt
egyre többen támogatják. Az a TDM, ami máshol működik az itt is működni fog. Úgy
gondolja az ilyen gondolatok azok, amelyek már a kezdet kezdetén úgy meg tudják mérgezni,
hogy ennek esélyt sem tudnak adni. Úgy gondolja, azzal a pár javaslattal, amit a bizottságok
megtettek valamilyen irányt tudnak adni, hogy ezt az egyesületi tagságot hogyan képzelik és
hogyan alakuljon a jövőben.
Miklós Tamás polgármester: második körben ismét megadja a szót Gángó képviselő úrnak.
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Gángó István képviselő-testület tagja: joguk van véleményt formálni, de kérése képviselő
úr felé, hogy az ő véleményét ne kritizálja, ő sem kritizálta képviselő úr véleményét. Azzal
kezdte, hogy turisztika, támogatni kell, de nem minden áron. Miért pont mindenben Révfülöp
az első, amibe az adófizetők pénzét beleteszik. Mi van, ha nem sikerül? Korábban is volt már
ilyen példa. Támogatták őket százezres nagyságba, milliós kiadványokat támogattak. Az
adófizetők pénzével gazdálkodnak. Neki az tűnt fel, hogy nagyon sok turizmussal érintett
vállalkozó sem tagja. Tehát valami csak nem működhet olyan szépen. Azt mondta
támogassák, indítsák, hogy tudjon működni, de azért ne teljes mellszélességgel. Mi van akkor,
ha tönkremegy, akkor hogyan tudnak belőle kiszállni? A többi civil szervezet is akkor joggal
elvárja, hogy ő is kapjon támogatást. Próbáljanak egyenlő mércével mérni.
Miklós Tamás polgármester: elmondta mindenki a véleményét. Képviselő úr fenntartja az
egyéni képviselői indítványát, hogy Révfülöp ne lépjen be? Mi volt pontosan az indítványa?
Gángó István képviselő-testület tagja: kapjanak további kiegészítéseket a döntéshozáshoz.
Most ne hozzanak döntést, adják meg azt a támogatást, amit tudnak anyagi nélkül például az
IKSZT –be adják oda ingyen a helyiséget használhassák?
Miklós Tamás polgármester: a kérdés az, hogy belépjenek, igen vagy nem? A javaslat az,
hogy kérjenek további információ és ne hozzanak döntést?
Gángó István képviselő-testület tagja: igen.
Varga György egyesület elnöke: elmondja, az IKSZT-vel nem tudnak mit kezdeni, a
Tourinform irodának a tevékenysége lenne bővebb, ha eljutnak oda, lesz ott egy alkalmazott,
amit Révfülöpnek nem kell megtenni, hogy többféle munkát elvégezhessen.
Miklós Tamás polgármester: először a képviselő úr javaslatát bocsátja szavazásra, aki azt
mondja, kérjenek további információkat és hozzanak határozatot, vegyék le napirendről ezt a
kérdést, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2 igen szavazattal 2 nem szavazattal, 3
tartózkodással – többségi szavazat hiányában - nem támogatja képviselő úr indítványát.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a megfogalmazott határozati javaslat nem került
kiküldésre. Ismerteti a határozati javaslatot: „Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben foglaltakat. a.) Révfülöp nagyközség
Önkormányzata belép a Káli-medence- Balaton Turisztikai Egyesületbe. b.) Az egyesület
székhelyének és levelezési címének a Révfülöp Tourinform Iroda (Révfülöp Villa Filip tér
8/b.) elfogadja. c.) Az egyesület alkalmazásában lévő személy elhelyezéséről a Tourinform
irodába hozzájárul, lehetővé teszi, amelyet konkrét együttműködési megállapodás keretében
kell ennek a részleteit szabályozni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására.”
Hozzájárulás a belépéshez 156.000 Ft, ez a tagdíj. Azzal, hogy helyet biztosítanak a
Tourinform Irodába ebből fakadólag nem keletkezik semmiféle más befizetni való. Az
alapszabály alapján az egyesületből bármikor ki lehet lépni. Fontos az, hogy helyi vállalkozók
széles köre lépjen be. A kezdeményezést fel kell karolni és éppen ezzel tudják megerősíteni,
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hogy az önkormányzat mellé áll, várhatóan a többi önkormányzat is, és a magánszemélyek is
több bizalommal lesznek a szerveződés mellett. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
nem tudja, hogy ebbe a megállapodásba bele lehet-e venni, hogy eddigi tevékenységből
származó esetleges fizetési kötelezettségért, mint tagok nem lesznek érintettek.
Miklós Tamás polgármester: kéri a jegyző asszonyt, hogy a megállapodás elkészítésénél
legyen figyelemmel arra, hogy visszamenőleges kötelezettségek nem fognak az
önkormányzatra hárulni, ezt kéri beépíteni a megállapodásba. Aki egyetért az előterjesztéssel,
belépéssel, az egyesület levelezési címként ill. székhelyként a Tourinform Irodát
használhassa, konkrét együttműködési megállapodás keretében helyet biztosítanak az
egyesület alkalmazottjának az ottani tevékenységre és felhatalmazzák a polgármestert ennek
az aláírására kézfelemeléssel szavazzon.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: tisztázni
szeretné. Most hoznak egy határozatot arról, hogy belépnek, amit az előbb aggodalomként
felvetettek ez jogilag nem lehetséges, mert az egyesületi törvény nem ezt írja elő, akkor mivel
kilépni nem tudnak, ettől kezdve az a felelősség terheli őket igaz? Ezt nem lehetne időrendbe
beállítani, garantálni?
Miklós Tamás polgármester: egy önálló határozatnak kell születni, hogy Révfülöp belép
vagy nem lép be.
Tóthné Titz Éva jegyző: úgy gondolja, a belépésről szól az együttműködési megállapodás,
tehát tartalmazza a belépést is, belépési szándékot, amit a polgármester fog aláírni, pontosan
kidolgozva ezeket a pontokat. Beépítve ezt a bizonyos korlátot, amit a testület
megfogalmazott, illetve megnézik a törvényben az ezzel kapcsolatos szabályokat.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: ezekkel a
feltételekkel együtt tudná ezt támogatni.
Varga György egyesület elnöke: elmondja, a tagok csak a befizetett tagdíj mértékéig
felelnek, ezt az alapszabály tartalmazza. Ha valamiért megbukik az infóterminál pályázat,
mert nem üzemelteti rendesen az egyesület egyéb, akkor a pályázat kiírásában az van, hogy az
infóterminál egységeket az önkormányzatok fogják megkapni.
Miklós Tamás polgármester: fentiek rögzítve lesznek a megállapodásban, illetve a
biztosítékok beépítésre kerülnek. Aki ennek az aláírására felhatalmazza polgármestert fentiek
alapján ,kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
45/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az
előterjesztésben foglaltakat.
a.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata belép a Káli-medence-Balaton
Turisztikai Egyesületbe.
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b.) Az egyesület székhelyének és levelezési címének Révfülöp Tourinform Iroda
Révfülöp Villa Filip tér 8/.) elfogadja.
c.) Az egyesület alkalmazásában lévő személy elhelyezéséről a Tourinform
irodába hozzájárul, lehetővé teszi, amelynek részleteit konkrét együttműködési
megállapodás keretében kell szabályozni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. május 30.
19.) Rendőrőrs természetbeni támogatási kérelme.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, ma délben érkezett Rausz István mb. tapolcai
kapitányságvezető úrtól egy megkeresés a révfülöpi rendőrőrs munkafeltételeinek
megteremtése érdekében. Ismerteti a megkeresést.
Nagyon fontos a rendőri jelenlét, a biztonság. Korábban is adtak támogatást több alkalommal.
Javasolja, egy konkrét összeghatárt szabjanak meg, megvásárolják az anyagot, egyeztetnek
erre felkéri majd a településgazdálkodási csoportvezetőt. Ezen összeghatárig az ott
felhasználandó anyagokat természetbe átadva segítsék ezt a működést, felújítást.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Varga Béláné alpolgármester: milyen összegről lenne szó?
Török Péter képviselő-testület tagja: ennek olyan rossz üzenete van számára, hogy attól lesz
függővé téve a rendőri jelenlét, hogy kifestik a rendőrőrsöt vagy nem. Vagy félreértette? Ez
egy testületi döntést igényel?
Miklós Tamás polgármester: a testületnek szólt a felkérés.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: javasolja,
100.000 Ft biztosítását a rendőrőrs rendbetételére.
Török Péter képviselő-testület tagja: egyetért képviselő úrral.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért max. 100.000 Ft összegben az anyag átadásával,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
46/2012. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a révfülöpi
volt rendőrőrs épületének felújításával kapcsolatban max. 100.000 Ft összegben
építési anyagok (falfesték, olajfesték, festési munkák előkészítésére vakolatjavító
anyagok) vásárlásával.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. május 30.
Bejelentés nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 18.00
órakor berekeszti. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

kmft.

Miklós Tamás sk
polgármester

Tóthné Titz Éva sk
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Eitner József sk

Varga Béláné sk
önkormányzati képviselők
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