
Szám: 1/3/9/2012. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  május  21-én 
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kondor Géza, Eitner József, Gángó István, Török Péter

 képviselő-testületi tagok
Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő.
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos,

Rausz  István  r.alezredes  mb.  kapitányságvezető  Tapolca 
Rendőrkapitányság, Horváth József r.szds, őrsparancsnok, Bódis 
István, Szomjas-Jakab Erzsébet szociális szolgálat vezető.

Tanácskozási joggal jelen van: Tóth Csaba Révfülöpi Vízi Sportegyesület Elnöke

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testületi tagokat, a televízió előtt ülő és az 
ülést figyelemmel kísérő révfülöpi polgárokat, jegyző asszonyt, civil szervezet képviselőjét, 
munkatársait.  Külön  köszönti  Rausz  István  urat  a  tapolcai  Rendőrkapitányság  megbízott 
vezetőjét, őrsparancsnok urat illetve a körzeti megbízott urat. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő 
képviselő  és  a  polgármester  jelen  van.  Távolmaradását  bejelentette  Kálomista  Gábor 
képviselő, aki külföldön tartózkodik. Az ülést megnyitja.
Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére,  kéri  vita  nélkül  szavazzanak  róla. 
Javasolja, Varga Béláné alpolgármester asszonyt és Kondor Géza képviselő urat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga Béláné alpolgármester, Kondor Géza képviselő.

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. április 23-i testületi ülés óta az alábbi fontosabb események történtek:
Két  alkalommal  hívta  össze  a  képviselő-testület  rendkívüli  ülését,  elsőként  május  7-én 
amelynek  napirendjén  az  Integrált  Közösségi  Szolgáltató  Tér  épület  tetőtéri  apartmanok 
felújítására  beérkezett  árajánlatok  elbírálása  volt  a  téma.  A  testület  döntése  alapján  az 
elvégzendő munkára  a  legalacsonyabb ajánlatot  adó Csécs és Társai  Bt.  kapott  megbízást 
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3.353.877 Ft  +  Áfa értékben.  A második  rendkívüli  képviselő-testületi  ülés  összehívására 
május  14-én került  sor,  ennek napirendjén  szerepelt  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat 
Képviselő-testületének  20/2012.  (III.19.)  határozatának  módosítása.  A  testület  az  ülésen 
visszavonta a Kormányhivatal  által  kifogásolt  érintett  részre vonatkozó döntését  és egy új 
határozatot fogadott el az önkormányzati bevételek növelésével kapcsolatban. Május 7-én sor 
került a korábban kezdett Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld településekkel történő közös 
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló tárgyalássorozat újabb fordulójára. A Képviselő-
testület  döntése  értelmében  közös  önkormányzati  hivatal  létrehozása  ügyében  tárgyalást 
kezdeményeztek Kővágóörs község képviselő-testületével, erre május 7-én került sor, melyen 
megjelent  Horváth  Dezső  polgármester  úr,  Dr.  Szabó  Tímea  körjegyző  asszony  és  két 
kővágóörsi képviselő is. 
Szomorú szívvel jelenti be, hogy a település „Villa Filip Díjjal” kitüntetett tagja Hajdu Margit 
Zsuzsanna nyugalmazott  tanárnő életének 85. évében elhunyt.  Temetésére múlt  szombaton 
került sor Nemesgulácson, ahol a település részéről képviseltették magukat.
Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  az  alábbi  közgyűléseken  vett  részt:  a  Révfülöpi 
Fürdőegyesület  közgyűlésén,   a  Révfülöpi  Nagyközségi  Sportegyesület  közgyűlésén,  a 
Révfülöpi Horgászegyesület közgyűlésén és a Révfülöpi Honismereti Egyesület közgyűlésén. 
Örömmel jelenti be, hogy 2012. június 11-től szeptember 2-ig minden délelőtt két órás élő 
műsor a „Balatoni Nyár” Révfülöpről fog jelentkezni a tavalyi évhez hasonlóan.
Örömmel jelenti be, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési  Hivatal 112/2009. (VIII.29.) 
FVHM rendelete alapján az IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre 2012. január 31-én 
benyújtott kifizetési kérelemre május 18-án megkapott értesítés alapján határozatot hoztak és 
40.168 e Ft támogatási összeg kifizetéséről intézkedett az FVHM. A közösségi ház avatására 
június 9-én szombaton 16.00 órakor kerül sor. A település lakósságát várják a rendezvényre. 

Eitner József  Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke:  a bizottság  átruházott 
hatáskörben  az  alábbi  határozatokat  hozta  május  14-i  ülésén:  átmeneti  segély  kérelem 
ügyében  2 kérelem érkezett,   1  fő  részére  10.000 Ft,  1  fő  részére pedig  20.000 Ft  kerül 
megállapításra. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 10 esetben került megállapításra, nyári 
időszakban történő étkezési térítési díj 100 %-os átvállalásával. 

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki elfogadja fenti kiegészítéssel a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést – kézfelemeléssel szavazzon.

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

51/2012. (V.21.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést  és  a  bizottság 
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elnökének  az  átruházott  hatáskörben  hozott  határozatokról  szóló  kiegészítést 
elfogadja.

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

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

N a p i r e n d
1. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet 

tervezete  a  szabálysértési  tényállást  tartalmazó  önkormányzati  rendeletek  egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

2. Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

3. Tájékoztató  Révfülöp  település  közbiztonságának  helyzetéről  és  a  közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Horváth József rendőrőrs parancsnok

4. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.
Előterjesztő: Tóthné Titz Éva jegyző

5. Beszámoló a Szociális Szolgálat munkájáról. Révfülöp település szociális „állapota”.
Előterjesztő: Szomjas-Jakab Erzsébet szolgálatvezető

6. Tájékoztató a Révfülöpi tulajdonban lévő Bahart zrt. részvényekről.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

7. Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  129/2011.  (XII.19.)  Kt. 
határozat visszavonására javaslat. (sürgősségi előterjesztés)
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

1.)  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  önkormányzati 
rendelet tervezete a szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendeletek egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  2012.  évi  II.  törvény  módosította  a 
szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  törvényt  és  2012.  április  15-től  hatályon  kívül 
helyezett bizonyos szabályértési elemeket. Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek 
hatályon  kívül  helyezni  az  önkormányzati  rendeletekben  meghatározott  szabálysértési 
rendelkezéseket. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
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Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  2  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Kérdés,vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  mindkét  bizottság  támogató  véleményével  és 
elfogadja a rendelet-tervezetet - kézfelemeléssel szavazzon.

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

7/2012. (V.22.) önkormányzati rendeletet
„A szabálysértési  tényállást  tartalmazó  önkormányzati  rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről.”

2.)Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának 
módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, április 26-án életbe lépett 23/2012. (IV.25.) KIM 
rendelet,  amely a képviselő-testületi  ülésekről,  bizottságokról  készített  jegyzőkönyveket  az 
ülést  követő  15  napon  belül  történő  felterjesztéséről  rendelkezik  a  kormányhivatal  felé 
papíralapon  és  elektronikus  úton.  Az  időtartam  betartása  érdekében  jegyző  asszony  az 
SZMSZ  módosítására  tett  javaslatot  abban  a  tekintetben,  hogy  a  jegyzőkönyveken  a 
jogszabályban  leírtak  alapján  csak  a  polgármester  és  a  jegyző  aláírása  szerepeljen, 
jegyzőkönyv  hitelesítők  nélkül.  Az  aláírások  is  több  napot  vesznek  igénybe.  Kéri  a 
bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztés és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangú  véleménye,  hogy  továbbra  is  maradjanak  a  jegyzőkönyv-hitelesők.  Ezzel 
kapcsolatban garantálják, hogy 24 órán belül aláírásra kerülnek a jegyzőkönyvek. A bizottság 
nem támogatja a módosítást.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  2  igen 
szavazattal támogatja az előterjesztésben foglalt javaslatot.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Gángó István képviselő-testületi tag: elmondja, ez a hagyomány folytatódjon, ezen nem fog 
múlni,  hogy  egy  nappal  később  küldik  el.  Ő  mindig  második  aláíró  volt,  sokszor  a 
polgármester  aláírását  nem  látta  a  jegyzőkönyvön.  A  képviselőkön  ez  nem  fog  múlni, 
maradjon minden a régiben.
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Miklós  Tamás  polgármester:  Képviselő  úr  hozzászólásával  kapcsolatban  elmondja, 
maradjanak  tárgyszerűek,  ne  minősítsenek  embereket.  A  polgármester  írja  alá  utoljára 
hivatalból  a jegyzőkönyvet,  miután  meggyőződött  róla,  hogy a hitelesítők elfogadták és a 
valóságnak megfelelő a jegyzőkönyv. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztéssel és támogatja az SZMSZ módosítását a 
leírtak szerint, hogy a jegyzőkönyvet a törvényi előírás szerint csak a polgármester és a jegyző 
írja alá – kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  3  nem  szavazattal, 
tartózkodás nélkül  – többségi szavazat hiányában – nem támogatta a javaslatot.

Szavazásra bocsátja, aki a rendeletmódosítást  elutasítja,  nem fogadja el  -  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  2  nem  szavazattal,  1 
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

52/2012.  (V.21.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  többségi  szavazat 
hiányában – a SZMSZ módosítást nem támogatta.

3.)Tájékoztató  Révfülöp  település  közbiztonságának  helyzetéről  és  a  közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: köszönti Rausz István r. alezredes, mb. rendőrkapitány urat. 
Megkérdezi kíván-e szólni a napirenddel kapcsolatban?
Rausz  István  r.  alezredes,  mb.  kapitányságvezető  Tapolca:  elmondja,  nem  szerencsés 
helyzet ugyan, de kritikával tud élni a közbiztonsággal kapcsolatban. Bemutatkozik: Rausz 
István  r.  alezredes  a  Veszprém  Megyei  Rendőr-főkapitányságról  érkezett,  február  15-től 
augusztus  15-ig  tölti  be  a  megbízott  kapitányságvezetői  beosztást.  Üdvözli  a  képviselő-
testületi  tagokat. Amit el  szeretne mondani,  az a képviselő-testületnek és a lakosságnak is 
szól.  A  közbiztonsági  beszámoló  általában  mindig  egy  ilyen  semmitmondó,  néhány 
papírlapon  kerül  felvetésre,  minden  településen  ugyanazt  a  sémát  használják  a  kollégái, 
amivel  nem ért  egyet,  mert  minden településnek meg vannak a  sajátosságai.  Ugyanakkor 
tartalmazza  azokat  a  tényszerű  adatokat,  amelyek  az  elmúlt  évben  bekövetkeztek 
bűncselekményi,  vagy  szabálysértési  szempontból.  El  kell,  hogy  mondja,  hogy  a 
közbiztonsággal ő is és kollégái is  elégedetlenek. Ugyanakkor vannak olyan hangok, hogy 
kiegyensúlyozott, vannak olyan hangok, hogy az elmúlt évhez képest javulások mutathatók 
ki.  Ki  meri  jelenteni,  hogy  olyan  bűncselekményi  adatokkal  nem  tudnak  szolgálni, 
amelyekkel  ők  maguk  elégedettek  lennének.  Szeretnék  elérni,  ha  elégedetlenek  is,  annak 
valami pozitív hatása legyen, még pedig az, igyekeznek csökkenteni a jogsértéseket, legyen az 
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szabálysértés vagy bűncselekmény. A kollégái részére is és maga elé is azt a cél tűzte ki, hogy 
2012. év úgy fog zárulni,  és ha majd valaki beszámol,  2013-ban arról tudjon beszámolni, 
hogy  azoknak  a  bűncselekmények  a  tekintetében  is  csökkenés  mutatkozik,  amelyekre 
befolyással  bír a rendőrség. Elsősorban a közterületen elkövetett  cselekmények,  a közrend 
elleni  cselekmények,  amelyek  relevánsak  a  szempontjukból  és  a  személy  elleni 
bűncselekmények.  A  kitűzött  célok  nem  nagyon  akarnak  megvalósulni.  Ez  a  pár  hónap 
mialatt  itt  van,  arra  világít  rá  rendőri  szempontból,  hogy  van  mit  tenni,  elsősorban  a 
vagyonelleni bűncselekmények megakadályozása terén.  Kollégái  megtesznek minden tőlük 
telhetőt és most már talán a feltételek is valamelyest ezt segítik. Az idegenforgalmi idényben 
július 1-től  augusztus végéig egy nagyobb létszámú rendőri erő fog állomásozni Révfülöp 
térségébe.  E  területen  látnak  el  többek  között  szolgálatot,  Badacsonytomaj  és  Révfülöp 
közötti  területen.  Illetve  a  tapolcai  Rendőrkapitányság  bizonyos állománya  is  ideiglenesen 
idevezénylésre kerül. Teszik ezt azért, mert az idelátogatók arányaival rendkívül megnő az itt 
tartózkodók száma. Az a céljuk, hogy a közlekedés rendje fennmaradjon, a céljuk, hogy a 
nyaralók az itt lakók biztonságba érezhessék magukat. Számára már világos, hogy mit kell 
tenni annak érdekében, hogy ez be is következzen, ezért számíthatnak arra, hogy sokkal több 
rendőr fog mozogni,  akár gyalogosan,  akár kerékpárral,  akár motorkerékpárral  a területen. 
Ennek  semmi  jelentősége  nincs  azok  számára,  akik  tisztességes,  becsületes,  jogkövető 
állampolgárok.  A  rendőrtől,  és  ezt  minden  településen  elmondja,  annak  kell  tartani,  aki 
elkövet bármilyen jogsértést. A rendőr semmilyen intézkedést nem kezdeményez azért, - itt 
utal a tévében, médiában megjelenő hisztériára – azért, hogy pénzt hajtson be. Aki szabályt 
sért, azt szankcionálják, minél toleránsabban, ha lehetőség van rá, aki bűncselekményt elkövet 
azzal pedig nulla toleranciát alkalmaz a rendőrség. A közbiztonságot megfelelő szinten fogják 
fenntartani. A háttér településeket sem fogják elhanyagolni. A későbbiekben tervezik, amikor 
lezajlott az idegenforgalmi idény, akkor a révfülöpi rendőrőrsre visszatelepítenek egy KMB 
csoportot, akik innen indulnak, ide érkeznek, itt hajtják végre az írásos dokumentációjukat. 
Ennek  érdekében  tesznek  erőfeszítéseket,  hogy  az  őrs  épülete  újra  működésbe  lépjen. 
Összegezve: közbiztonság szempontjából a 2011-es évet rendkívül rossz évnek tartja, de ha a 
közelit  kell  mondania,  akkor  azt  kell  mondania,  hogy  kiegyensúlyozott.  Egy  ekkora 
településen  országos  átlagba  egyébként  megfelelőnek  minősíthetnék.  Kéri  a  képviselő-
testületet, hogy fogadja el a beszámolót. Bejelenti, hogy Gelencsér úr elment a balatonfüredi 
Rendőrkapitányság  kötelékébe  és  ezzel  egyidejűleg  Bódis  István  r.  főtörzsőrmester,  mint 
helyi körzeti megbízott fogja ellátni a helyi feladatokat. Ő lesz az, akihez bátran fordulhatnak, 
ő lesz aki állampolgár barát, lakosságbarát. Ő lesz, aki nem csak a rendőrséghez kapcsolódó 
problémákat igyekszik megoldani, hanem segíti majd a lakosságot minden szempontból. Azt 
az  elvet  vallják  –  kollégái  és  ő  maga  is  –  hogy a  rendőrség  egy szolgáltatást  kell,  hogy 
elsősorban  nyújtson,  ezt  a  szolgáltatást,  ha  megfelelően  teszik,  akkor  értelemszerű 
akármennyi is a bűncselekmény,  a lakosság elégedett lehet azokkal a kollégákkal, akik ezt 
nyújtják, ezt szolgáltatják. Az anyagi problémákkal kapcsolatban elmondja, levélben fordult a 
környező településekhez annak érdekében, hogy megoldják a révfülöpi rendőrőrs felújítását. 
Jelen pillanatban nem áll rendelkezésre megfelelő anyagai fedezet. Pénzt nem fogadnak el és 
nem  is  kérnek,  ugyanakkor  építőanyagot,  egyebet  szívesen  fogadnak  és  felhasználják  a 
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rendőrőrs  felújítására.   Köszöni,  hogy  meghallgatták,  örömmel  jön,  ha  szükség  van  rá, 
általában a körzeti megbízott és a rendőrőrs parancsnoka, aki a kapcsolatot jelenti a tapolcai 
rendőrkapitányság és Önök között, ugyanakkor mindenképpen azon van, hogy a településen 
jelentkező problémákról mindenről tudnia kell, mindenben igyekszik segíteni és megoldani. 
Általában  ő  vezeti  ezeket  a  projekteket,  ami  a  felszámolására  történik  bizonyos  negatív 
tendenciáknak, kéri nyugodtan forduljanak hozzá. Mind az e-mail címe, mind a telefonszáma 
nyilvános.  Bármikor,  bármilyen  időszakban,  ha  úgy  érzik,  hogy  szükséges  és  az 
őrsparancsnok úr nem tudja ezt megfelelően abszolválni, akkor keressék bátra. Kéri, fogadják 
el a beszámolót. A kérdésekre örömmel válaszol.
Miklós Tamás polgármester: megköszöni alezredes úrnak a részletes bemutatkozását és a 
koncepciónak a felvázolását.  Köszönti  Horváth József  őrsparancsnok urat  és Bódis István 
körzeti megbízott urat is. 

Kérdés:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  kérdése,  ha  éjjel  két  óra  körül  mennek  haza  a 
vendéglátóhelyekről a zajongók, az utcán olyan zajt csapnak, amellyel kapcsolatban rendőrt 
hívnak, intézkedhet vagy felesleges kihívni, mert semmit nem tud tenni? Vagy szomszédok 
közötti konfliktus esetén, ha kihívják a rendőrt intézkedhet-e?
Rausz  István  alezredes,  mb.  kapitányságvezető:  válasz:  a  kérdés  jó  és  jogos  is.  Ez  a 
rendőrség hatásköre. Ha valaki úgy gondolja, hogy a pihenésében, általában a jogaiban, vagy 
a  vagyonbiztonságát  veszélyben  látja,  forduljanak  a  rendőrséghez.  A  112  és  a  107-es 
hívószám erre alkalmas. Biztos, hogy ha ilyenkor az állampolgárok telefonálnak, rendőrautó 
megy el,  még ha nem is  intézkedik  azonnal,  mert  nincs tettenérés,  a tanuk nem adják az 
nevüket annak érdekében, hogy megfelelően felelősségre vonják a zajongókat, de lehet, hogy 
megelőznek egy súlyosabb bűncselekményt, mint a garázdaság. Kéri minden állampolgártól, 
ha  ilyen  problémát  észlelnek  jelezzék,  inkább  jöjjenek  ki  háromszor  feleslegesen,  mint 
egyszer ne jöjjenek ki, amikor valóban szükséges. Fontos, hogy azokon az útvonalakon, ahol 
a vendégek, szórakozók hazaérkeznek, valamilyen szinten felügyelet alatt álljon. Elég lehet 
egy jó szó. A lakosságot nem bíztatná arra, hogy ilyen problémákat felszámoljon. Kéri bízzák 
a  rendvédelmi  szervekre,  polgárőrségre.  Feltérképezés  után  szeretnék  tudni,  hogy  a  nagy 
tömegek merre közlekednek, így tervezik majd a járőrszolgálatot. 

Vélemények:
Varga  Béláné  alpolgármester:  megköszöni  kapitányság-vezető  úrnak,  hogy  személyes 
részvételével  is  megtisztelte  a  képviselő-testületi  ülést.  Külön  öröm,  hogy  a  révfülöpi 
rendőrőrs  épületével  kapcsolatban  is  elképzelései  vannak,  szeretnék  élettel  megtölteni.  A 
képviselők nevében is mondhatja, ezt támogatják és a felújítási munkálatokról is már szó volt, 
ez ügyben már döntöttek is. A lehetőségekhez mérten miden segítséget igyekeznek megadni, 
hiszen ez mindenki érdeke.  További munkájukhoz jó egészséget és kitartást kíván.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
pozitívan  élte  meg az elmúlt  hónapokban,  főleg őrsparancsnok úrnak köszönhetően,  hogy 
jelentkező  problémákra  konstruktív  megoldáson  kezdtek  el  gondolkozni,  több 
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munkabeszélgetésen  fontolgatták  az  esetleges  polgárőrség  szerveződésének  jogi  technikai 
lehetőségeit,  illetve  azt,  hogy  ebbe  hogyan  tudnák  bevonni  a  nyaralótulajdonosokat  a 
technikai  védelembe,  esetleges  internetes  megfigyelési  rendszereket,  amiről  most  nem 
szeretne többet mondani. Őrsparancsnok úr ígéretet tett arra, ha azt a szintet elérik, bizottsági 
szinten megbeszélik. A mindennapokkal kapcsolatban elmondja, viszonylag kemény kritikus 
ebben a témában. Az év 9 hónapján viszonylag nincs különösebb probléma. Nyáron, amikor 
megjön  az  erősítés  általában  akkor  van  gond,  ha  nincs  velük  helyismerettel  rendelkező 
környékbeli kolléga legalább egy. Sokszor hetente cserélik őket. Ezt már a múlt évi testületi 
ülésen  is  elmondta.  Jó  lenne,  ha  a  helybeli  viszonyokat  1-2  napig  tanulmányozhatnák, 
életszerűvé  alakítsák.  A  tavalyi  évben  például  egy  nap  alatt  többször  is  megállították  a 
rendőrök,  amikor  a  Balaton-átúszás  alkalmával  üzemanyagot  szállított  az  önkormányzat 
gépkocsijával. 
Miklós  Tamás  polgármester: elmondja,  az  előző  képviselő-testületi  ülésen  döntöttek  az 
anyagi segítség nyújtásáról a Kmb iroda felújításával kapcsolatban. Kéri, hogy e-mailben a 
szükséges anyagokat közölni szíveskedjen. Az anyagvásárlásban a testület közel 100.000 Ft 
erejéig támogatja a felújítást. Az internet szolgáltatást továbbra is biztosítja az önkormányzat 
a jobb munka és gyorsabb információ áramlás érdekében. Felajánlja a megelőzés érdekében a 
helyi újságban, képújságba közlemény, felhívás elhelyezését. A Halász utcában a bicikli úton 
táblák  kihelyezésével  szabályozni  fogják,  hogy a  Tóparti  Galériánál  a  kerékpárról  le  kell 
szállni és tolni kell a kerékpárokat egészen a rózsakert széléig. Ebben kéri a segítséget, ha ez 
kihelyezésre  kerül,  alkalmanként  figyeljenek  oda  ennek  betartatására.  A  zajterheléssel 
kapcsolatban kéri kapitány úr segítségét. A képviselő-testületi tagok megkapták azt a levelet, 
amely a  tavalyi  évi  zajterhelésekkel  kapcsolatos.  Jegyző asszony felkérést  kapott,  hogy a 
következő testületi ülésre a zajjal kapcsolatos rendeletet vizsgálja felül. A panaszos leírta, év 
közben is és most év végén is, hogy a tapolcai rendőrkapitányság ügyeletese többször azt a 
választ  adta,  hogy  a  révfülöpi  polgármester  illetve  jegyző  engedélyével  zajlanak  az 
események hajnali 2-3 órakor. Ilyenre nem került sor. Kéri erre figyeljenek oda közösen, ha 
szükséges ebben intézkedést is tegyenek. Úgy gondolja, Révfülöpön rend van. Kéri továbbra 
is  a  partneri  együttműködést.  Kéri  a  képviselők  segítségét,  a  polgárőrség  szervezésével 
kapcsolatban,  három éven nem működik a településen.  Nincs olyan ember, aki felvállalná. 
Önkormányzati  gépkocsira  fel  kellene  iratozni,  hogy  „Házi  segítségnyújtás  Révfülöp 
Önkormányzat” a közel jövően ezt meg kellene oldani. Elfogadásra javasolja a beszámolót.
Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  elmondja,  a  múltkori  testületi  ülésen  született  pozitív  döntést 
megküldtük a tapolcai rendőrkapitányság részére. 
Miklós Tamás polgármester: aki elfogadja a beszámolót és az itt elhangzottakat támogatja, 
kézfelemeléssel szavazzon.

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

53/2012. (V.21.) Kt. határozat
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Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Révfülöp 
település  közbiztonságának  helyzetéről  és  a  közbiztonság  érdekében  tett 
intézkedésekről” szóló tájékoztatót.

4.)Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló többször módosított  1997. évi XXXI törvény előírja, hogy a helyi  önkormányzatnak 
minden  év  május  31-ig  meg  kell  tárgyalnia  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  feladatok 
ellátásával kapcsolatos beszámolót.  Jegyző asszony részletes beszámolót készített,  illetve a 
gyermekjóléti szolgálat vezetője is csatolta a beszámolóját. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József  Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke:  elmondja egy nagyon 
részletes beszámolót kaptak, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasol.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  alapos,  részletes,  informatív  az  anyag,  teljes  képet  kaptak 
arról,  hogy  az  önkormányzat  milyen  módon  próbál  segíteni  a  nehéz  helyzetben  lévő 
gyermekeknek. Szerencsések abban a tekintetben, hogy vannak ugyan nehéz helyzetben lévő 
családok,  gyermekek,  de  összességében  más  településekkel  összehasonlítva  sokkal  jobb 
helyzetben van Révfülöp önkormányzata. Aki elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának értékeléséről készített beszámolót kézfelemeléssel szavazzon.

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

54/2012. (V.21.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült átfogó értékelést elfogadja.
Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  értékelést  küldje  meg  a  Veszprém  Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Felelős:     Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. május 30.

5.) Beszámoló a Szociális Szolgálat munkájáról. Révfülöp település szociális „állapota”.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  Szomjas-Jakab  Erzsébet  szolgálatvezetőt. 
Megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése?
Szomjas-Jakab Erzsébet szolgálatvezető: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
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Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  alaposan 
megtárgyalta  az  anyagot.  Több  kérdés  volt,  melyre  a  szolgálatvezető  asszony megadta  a 
választ. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  megköszöni  a  tartalmas  anyagot.  Megköszöni  a 
szolgálatvezető munkáját és további jó egészséget kíván.
Tóth  Csaba  Vízi  Sportegyesület  Elnöke:  elmondja,  napi  rendszerességgel  látja,  hogy  a 
szomszédságában  lévő  idősekhez  mennek  a  szolgálat  munkatársai.  Megkérdezve  őket 
mindenki  megelégedéssel  nyilatkozott  róluk.  Úgy  gondolja,  ha  nálunk  így  dolgoznak  és 
működnek, akkor ez így kell, hogy legyen a település többi rászorultjával is. Ezt nem lehet 
szó nélkül hagyni.
Szomjas-Jakab  Erzsébet  szolgálatvezető:  köszöni  a  szolgálat  dolgozói  nevében  is. 
Továbbra is várják azokat a rászorulókat, akik igénybe szeretnék venni a házi segítségnyújtást 
és  az  étkeztetést.  Az  utóbbi  időben  több  pozitív  visszajelzést  is  kapott  a  gondozónők 
munkájával kapcsolatban. 
Miklós  Tamás  polgármester:  2009.  februárjában  hozták  létre  a  Révfülöpi  Szociális 
Szolgálatot.  Révfülöpön  kívül  több  településen,  Kővágóörsön,  Kékkúton,  Szentbékkállán, 
Mindszentkállán, Balatonhenyén, Köveskálon látják ezt a feladatot. Pozitív visszajelzéseket 
hallott. További sok siker kíván. Aki elfogadja a beszámolót a szociális szolgálat munkájával 
kapcsolatban kézfelemeléssel szavazzon.

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

55/2012. (V.21.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Szociális 
Szolgálat munkájáról. Révfülöp település szociális „állapotáról” szóló beszámolót.

6.) Tájékoztató a Révfülöpi tulajdonban lévő Bahart zrt. részvényekről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás polgármester:  elmondja,  felmerült,  hogy részletesebb információ kerüljön 
összeállításra az önkormányzat tulajdonában lévő részvényekről. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
4 igen szavazattal az alábbi állásfoglalást alakította ki. A bizottság az anyagból megismerte a 
részvényeket.  A bizottság  a  tájékoztatót  elfogadja,  tekintettel  arra,  hogy van  egy 2012-es 
kötelezettség - amit kérvényeztek az önkormányzatok, hogy fizetési haladékot kapjanak -  ez 
a  döntés  még  nem  született  meg.  A  bizottság  javasolja,  hogy  erre  a  tartalékalapban 
mindenképpen tartalékoljanak keretet. Az esetleges részvényekkel kapcsolatos hasznosítással 

10



kapcsolatban  azt  az  álláspontot  alakították  ki,  hogy  megfelelő  szakemberekkel  történő 
konzultáció  után  a  részvényekkel  kapcsolatos  tennivalókat  a  későbbiekben  még  újra 
tárgyalják.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény nem  hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  kiegészíti  az  elhangzottakat  annyiban,  hogy  a 
Bahart  Zrt.  május 24-i közgyűlésén tárgyalja az ezzel kapcsolatos előterjesztést,  melyről  a 
következő  testületi  ülésen  részletes  tájékoztatást  ad.  Május  15-én  volt  egy  egyeztetés 
Balatonfüreden  a  tulajdonosi  kör  egy  részével.  Ott  tájékoztatásként  elhangzott  a  BFT 
elnökétől,  hogy a kormány előterjesztés elkészült,  amely azt tartalmazza,  hogy a fent lévő 
kötelezettséget, amelyet a 22 önkormányzat magára vállalt 2017-ig kerüljön halasztásra ennek 
a fizetése. Elkészült a kormány előterjesztés, sor került a  minisztériumi egyeztetésekre és 
benyújtásra  került  a  kormány  elé.  Várják  az  ezzel  kapcsolatos  információkat.  Elmondja 
továbbá,  hogy  észrevételt  tett  több  önkormányzat,  hogy  a  Bahart  részvények  a  nemzeti 
vagyon  részét  képezik.  Amit  a  testület  is  tárgyalta  a  nemzeti  vagyonnal  kapcsolatos 
rendeletalkotásukat,  hogy bele  kell-e  tenni  vagy nem.  Amennyiben  bele  kell  tenni,  akkor 
eladhatatlanok ezek a részvények, mert állami tulajdonról van szó, ingyenes önkormányzati 
átadással. Erre várják a kormányhivataltól a választ. 
Aki elfogadja a tájékoztatót, illetve a bizottság véleményét kézfelemeléssel szavazzon.

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

56/2012 (V.21.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Révfülöpi 
tulajdonban lévő Bahart Zrt. részvényekről” szóló tájékoztatót.

7.)Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  129/2011.  (XII.19.)  Kt. 
határozat visszavonására javaslat. (sürgősségi előterjesztés)
Miklós  Tamás  polgármester:  az  előterjesztést  a  képviselők  az  ülés  előtt  megkapták. 
Ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

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

57/2012. (V.21.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  129/2011.  (XII.19.) 
Kt.  határozatát  a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

11



Tanácsa  által  hozott  20/2012.  (IV.25.)  T.K.T.  számú  határozata  alapján 
visszavonja.
A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  azzal,  hogy  a  szükséges 
intézkedést tegye meg.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Bejelentések:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, képviselői indítványként javasolja, hogy a 
Révfülöpi Képek legutóbbi számban megjelent Kiss Zoltánnak a szelektált hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos  véleményét,  -  amely  valós,  tényeken  alapuló  írás  –  a  Gazdasági, 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsági ülésre kapjon Ő is meghívót. Bizottsági ülésen 
ezt már felvetette, ez egy közérdekű ügy, foglalkozzanak vele, ne menjenek el mellette szó 
nélkül.  Minden  képviselő  –  úgy  tudja  megkaptak  –  az  evangélikus  oktatási  központ 
vezetőjének  a  levelét,  amelyben  közérdekű  problémát  vet  fel.  Javasolja  a  hozzáértők 
véleményével a következő bizottsági ülésen kerüljön valamilyen formába megoldási javaslat. 
Jegyző asszonynak megköszöni a segítségét. Javasolja ezzel is foglalkozzon a testület.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
Kiss Zoltán úr valóban kimerítően foglalkozott a kérdéssel. Ezzel kapcsolatban személyesen 
felkereste  több órán  keresztül  konzultáltak  az  üggyel  kapcsolatban.  Gyakorlatilag  ezzel  a 
bizottság  tagjai  már  minden  foglalkoztak.  Nem zárkóznak  el  attól,  hogy ezzel  a  témával 
foglalkozzanak, de a bizottságnak most van jó pár olyan függőben lévő ügye,  - fejlesztési 
koncepció, támfal ügyek - . Foglalkoznak a témával, de most időkényszerbe ne kényszerítsék 
bele  magukat,  mert  bába  között  el  fog  veszni  a  gyerek.  Kiss  Zoltán  úr  ezzel  sokat 
foglalkozott,  kikéri  a  véleményét,  ő  szívesen  felajánlotta  együttműködését.  Számítanak  a 
segítségére. 
Varga Béláné alpolgármester: az evangélikus oktatási központ vezetőjének a kérése mellett 
ne  menjenek  el  szó  nélkül.  Javasolja  az  érintetteket  hívják  össze,  vendéglátóhelyek 
üzemeltetőit, vezetőit és közösen próbáljanak megoldást találni erre a kérdésre, mindenkinek 
az érdekét figyelembe véve. A Balaton-parthoz nyilván hozzátartozik a szórakozás, a zene, de 
jogos  igény  az  is,  hogy  bizonyos  idő  után  nyugalom,  csend  legyen,  pihenni  tudjanak. 
Javasolja, akár személyesen is vállal benne szerepet, az érintetteket hívják össze és beszéljék 
meg mi az, amit ebben az ügyben tudnak tenni. Mindenkinek jó legyen, élhetőbb legyen a 
település.  Lehetőleg  minél  rövidebb  határidőn  belül,  tegyen  lépéseket  ezen  a  területen. 
Hasonló  a  véleménye  Kiss  Zoltán  úr  cikkével  kapcsolatban  is.  Ez  egy  nagyon  komoly, 
örökösen  visszatérő,  kérdés  probléma.  Örül,  hogy  a  lomtalanítás  zökkenőmentesen, 
fegyelmezetten  lezajlott,  de  egyébként  a  szemétszállítással,  amíg  világ  a  világ  mindig  is 
voltak  problémák.  E  területen  sem sajnálná  a  szabadidejét,  hogy közösen  konzultáljanak, 
beszéljenek erről. Közösen próbáljanak meg kialakítani valamiféle állásfoglalást, feladatokat, 
célokat. Mindkét területen vállalja a feladatot, ha a szervezésben segít. 
Török Péter képviselő-testület tagja: csatlakozik az evangélikus oktatási központ által tett 
észrevételhez. Úgy gondolja, ez olyan sokszor előfordult már ez a kérés és ez a panasz, hogy 
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sok egyeztetni való nincs ebben a körben. Világos a helyzet, van egy panasz, van egy helyzet, 
azt  az  önkormányzatnak  meg  kell  oldani.  Itt  a  demokratizmus  bizonyos  formai  részeit 
nyugodtan  ki  lehet  hagyni.  Van  olyan  döntéshozási  helyzetben  és  felelősséggel  akár  a 
polgármester  úr,  akár  a  jegyző  asszony,  meg  tudja  ítélni  azt,  hogy  a  szórakozás  milyen 
mértékben elvárható igény a településen a nyaralók részéről és milyen mértékben elvárható 
igény bizonyos idő után a pihenni vágyók részéről a csend. Ezt a limitet kell megtalálni. Van 
erről  egy  önkormányzati  rendelet,  hogy ezt  hogyan  kell  alkalmazni.  Erre  kell  felhívni  az 
érintettek figyelmét. Úgy gondolja, nagyon tologatni a dolgot nem nagyon érdemes. 
Varga Béláné alpolgármester: kérdése, miért nem történt ez meg ez idáig? 
Gángó István képviselő-testület tagja: meg kell találni a kompromisszumot, az összhangot. 
Támogatja alpolgármester asszony javaslatát.
Miklós Tamás polgármester: válasz: a zaj örök téma. Tavaly több írásos bejelentés érkezett, 
személyesen konzultációra hívtak az érintetteket. A rendelet betartatását kell elérni. Egy etika 
kódex lefektetését  szeretné elérni.  Amit vállalnak, azt tartsák be. E-mailben, levélben éves 
szinten több tucat beadvány érkezik a zajjal kapcsolatban. Ismerteti az Evangélikus Oktatási 
Központ  vezetőjének  írt  levelét.  Amennyiben  úgy  látja,  a  testület  kezdeményezhet  egy 
összejövetelt, erre tett többször kísérletet, alacsony részvétellel. Üdülőhely Révfülöp, valahol 
az üdülésnek is lehetőséget kell adni és lehetőséget kell adni a normális hangos szórakozásnak 
is. A szabályzatot felülvizsgálják, átnézik közösen, a meghívottak és a gazdasági bizottság és 
külső tagok részvételével.  Utána pedig a betartatásáról  keményebben kell  intézkedni,  akár 
közterület-felügyeleti,  akár  rendőrségi  szinten.  Az  tűrhetetlen,  hogy  tapolcai 
rendőrkapitányság ügyeletese azt mondja, hogy a polgármester engedélyezte, ha 3-4 órakor 
zajlik valami. Polgármester csak közterületen tartott rendezvényhez adhat engedélyt,  tavaly 
ilyen jellegű engedélyt nem adott ki. Idei évben két alkalomra adott ki ilyen engedélyt. A zaj 
kérdésével  kapcsolatban,  jegyző  asszony  áttekinti  a  rendeletet,  a  bizottságok,  képviselők 
tárgyalni  fogják,  küldjenek  ki  meghívót,  esetleg  hívják  meg  még  a  frekventált  üzletek 
tulajdonosait. Ezzel egyetért a testület! (A képviselő-testület tagjai egyetértettek a javaslattal.)
Kiss Zoltánnal kapcsolatban elhangzott több vélemény, a bizottság napirendre tűzheti. Úgy 
tudja a szemétszállítás díja hatósági díjas lesz, erről törvényi tervezet szintjén is egyeztettek. 

Tóthné Titz Éva jegyző: a zajjal kapcsolatos bejelentést ő is megkapta, polgármester úrtól is 
megkapta a feladatot. Az annál sokkal komplexebb feladatot jelent, mint hogy a zaj rendeletet 
felül kell vizsgálni. Megtesz mindent és mindenféle jogszabályi hátteret meg fog vizsgálni, a 
bizottságok  és  a  testület  elé  fogja  terjeszteni,  azokat  a  lehetőségeket,  amelyekre,  mint 
önkormányzatnak  lehetősége  van  a  szabályozás  tekintetében,  amelyet  a  törvényi  háttér  is 
rendelkezésre bocsát. 
Miklós  Tamás  polgármester:  két  bejelentése  van.  Tihany  önkormányzatától  érkezett 
meghívó a Tihanyi Pünkösdi Pálinka Fesztivál rendezvényre. Mai napon érkezett a meghívó, 
melyben a Nemzeti Vágta Gyenesdiási fordulójára invitálják az önkormányzatot. Június 9-én 
lesz  az  IKSZT épület  avatása,  szombaton  4  órakor.  Kéri  minél  többen  vegyenek  részt  a 
rendezvényen.  Június  23-án  Aranyhíd  Barátság  rendezvény  lesz  Bahart-Révfülöp-
Balatonboglár, mely rendhagyó turisztikai  nyitó rendezvénye lesz a településnek. 
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Megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 17.15 órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Béláné                             Kondor Géza 
képviselő-testület tagjai
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