
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-
én (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,  Eitner  József,  Török  Péter,  Gángó  István  képviselő-testületi 
tagok.

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő.

A  meghívottakból  jelen  van:  Tóthné  Titz  Éva  jegyző,  Müller  Márton  főtanácsos,  Biró 
Istvánné  költségvetési  főmunkatárs,  Németh  László  iskolaigazgató,  Dr.  Németh  Csaba 
háziorvos, Zsifkovits Szilvia védőnő, Bahart zrt. Biró József tervező. 

Tanácskozási joggal jelen van: Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke, Ruza József Révfülöpi 
Fürdőegyesület tagja, Tóth Csaba Révfülöpi Vízi Sportegyesület Elnöke.

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testületi  tagokat,  a  civil  szervezetek 
képviselőit, a napirendek előterjesztőit és a televízió előtt ülő nézőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4  fő 
képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv-hitelesítők  személyére  kéri,  vita  nélkül  szavazzanak  róla. 
Javasolja Varga Béláné alpolgármester asszonyt és Gángó István képviselő urat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal,  ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga Béláné alpolgármester, Gángó István 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.  Elmondja,  a  képviselők  az  ülés  előtt 
megkapták  annak a  levélnek  a  másolatát,  amely  kiküldésre  került  a  környező  települések 
polgármestereinek  -  a  közös  hivatal  részére  felajánlott  -  révfülöpi  hivatal  épületének 
megtekintésére.  Tudott,  hogy  felajánlották  a  Káli-medence  és  a  Balaton-parti  közös 
hivatalként,  magukra  vállalva  akár  ennek  működési  költségeit  is,  amennyiben  itt  lenne  a 
közös  hivatal.  Ezzel  is  könnyítve  a  háttér  települések,  ill.  a  szolgáltatások  maradéktalan 
biztosítását. 
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Tájékoztatja a testületet, hogy július 5-én került sor a Révfülöp és Térsége Intézményirányító 
Társulás Társulási Tanács ülésére, amelynek napirendjén az Általános Iskola működésének, 
fenntartásának,  továbbtanulás  helyzetének,  ifjúságvédelem,  illetve  2012/13  évi 
tantárgyfelosztás kérdése szerepelt. Július 17-én a „Településfejlesztéstől a rendezési tervig” 
címmel  szerveztek előadást, lakossági fórumot az IKSZT-ben. Ezzel kapcsolatos információk 
Papp  Zoltán  Tamás,  Ybl  és  Podmaniczky  díjas  építészmérnök,  Tapolca  város  főépítésze, 
révfülöpi lakos osztotta meg az érdeklődőkkel az ezzel kapcsolatos információkat. Ezúton is 
megköszöni, hogy elfogadta a meghívást. 
Tájékoztatja  a  televízió  előtt  ülő  polgárokat,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-
testületének ülését összehívta július 27-én, ahol a jogszabályi előírások szerint véleményezték 
és  támogatták  Rausz  István  r.  alezredes  tapolcai  Rendőrkapitányság  vezetőjévé  történő 
kinevezését. 
Tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi 
Ellenőrzési  és  Felügyelő  Főosztály  Igazgatója  tájékoztatta  az  önkormányzatot  arról,  hogy 
Veszprém  megyében  megvizsgálták,  hogy  a  helyi  önkormányzatok  milyen  módon  és 
mértékben tesznek eleget az információs önrendelkezési jogról és információs szabadságról 
szóló törvény előírásainak. Mennyire jogszerűen tájékoztatják az állampolgárokat. A vizsgálat 
alapján  megállapítást  nyert,  hogy  a  megye  218  önkormányzata  közül,  10  önkormányzat 
esetében  minősítették  kifogástalannak  és  teljesnek  a  honlapok  adattartalmát.  A  10 
önkormányzat között van Révfülöp település is. 
A  Révfülöp  Szociális  Alapszolgáltató  Társulás  Társulási  Tanácsának  ülését  hívta  össze 
augusztus 16-án, majd 21-én. Napirendje a szociális szolgálat vezetői posztra kiírt pályázat 
elbírálása volt.  A tanács úgy határozott,  hogy felkéri az augusztus 28-tól nyugdíjba vonult 
Szomjas-Jakab Erzsébet eddigi vezetőt, hogy decemberig megbízással lássa el a feladatot. A 
pályázatot  érvénytelenítette.  A  második  napirendet  a  tanács  elnapolta,  a  szolgálat 
létszámbővítéssel  kapcsolatban  kiírt  szociális  gondozói  pályázatot,  azaz  a  pályázatot 
eredménytelennek minősítette. 
Tájékoztatja  a  település  lakóit,  hogy  a  felsőoktatási  intézményben  tanulók  részére  az 
önkormányzat  pályázatot  írt  ki  ösztöndíj  támogatásra.   Ezzel  szeretné  az  önkormányzat 
segíteni azokat a tanulókat, akik felsőfokú intézményekben tanulnak. A pályázat a honlapon 
megtekinthető,  a pályázatot október 4-ig lehet beadni. Az Oktatási,  Szociális  és Kulturális 
Bizottság fogja az ösztöndíjak odaítéléséről a javaslatot előkészíteni. 
Fentiekkel egészítette ki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Eitner József  Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke:  a bizottság átruházott 
hatáskörben  szeptember  4-i  zárt  ülésén  az  alábbi  döntéseket  hozta:  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatást  2  fő  részére  5.000-5.000  Ft  összegben,  étkezési  térítési  díj 
átvállalás, 1 fő 50 %-os étkezési térítési díj támogatását 2012/13-as tanévre. Átmeneti segély, 
kamatmentes  kölcsön  formájában  nyújtott  támogatás  1  fő  részére  12  hónapra  100.000 Ft 
összegben. Átmeneti segély 1 fő részére 10.000 Ft, 1 fő részére 40.000 Ft összegben.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény nem hangzott el.
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(Török Péter képviselő megérkezett az ülésre.)

Miklós Tamás polgármester: aki elfogadja a jelentést a lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról a kiegészítésekkel együtt – kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 
nélkül, meghozza az alábbi határozatot:
77/2012. (IX.10.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel 
együtt elfogadja.

Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó 
javaslatot.
Kérdés, vélemény, észrevétel 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) Beszámoló Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
2) Tájékoztató a háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat tevékenységéről.

Előterjesztő: Dr. Németh Csaba háziorvos, Dr. Borovszky Márta fogszakorvos,
         Zsifkovits Szilvia védőnő

3) Vitorláskikötő létesítésével kapcsolatos Bahart Zrt. által készített szakmai anyag 
véleményezése.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

4) Révfülöp  nagyközségi  Önkormányzat  „Bursa  Hungarica”  szabályzatának 
felülvizsgálata.
Előterjesztő: Tóthné Titz Éva jegyző

5) Helyi beiskolázási támogatás feltételrendszerének meghatározása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

6) Önkormányzat  feladatkörében  maradó  társulások  által  ellátott  kötelező  feladatok 
jövőbeni feladatellátás lehetőségei. 
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

7) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés kiépítésére beadott pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

8) HÉSZ módosításra kiírt pályázat elbírálása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
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9) Szántód  Község  Önkormányzatának  megkeresése  a  Balatoni  Hajózási  Zrt. 
részvényeinek értékesítése tárgyában.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

10) Zöldterületek őszi telepítési munkáinak akcióterve.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

11) Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  szándéknyilatkozata  a  helyi  Általános  Iskola 
2013. szeptember 1-től történő működtetéséről.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

12) Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

13) Önkormányzati területen történő zagy-tároló létesítése a Nemzeti Sportközpontok által 
benyújtott kérelem alapján.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

14) Őszirózsa Nyugdíjas Klub anyagi támogatás kérelme.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

15) Révfülöp  1162  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú  terület  hasznosítására  benyújtott 
kérelem.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

1.)Beszámoló Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  ismerteti  az  írásos  előterjesztést.  Mindkét  bizottság 
megtárgyalta, kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, az első félévi 
gazdálkodás  kiegyensúlyozott  volt,  időarányosan  teljesültek  a  bevételek  és  a  kiadások.  A 
bizottság  2  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  2012.  I.  félévi  gazdálkodásról  szóló 
beszámolót.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
3 igen  szavazattal,  1  tartózkodással  elfogadásra  javasolja  a  2012.  I.  félévi  gazdálkodásról 
szóló beszámolót.

Kérdés:
Gángó István képviselő: kérdése, a szöveges tájékoztató 2. oldalán a kiadásoknál a második 
bekezdésben az szerepel, hogy a „közfoglalkoztatás keretében bérpótló juttatásra jogosultak 
közül 15 főt hosszabb távú közmunkára alkalmaztak”, mennyi idő ez a hosszabb táv? Mennyi 
bérrel?
Biró Istvánné költségvetési főmunkatárs: válasz: elmondja, közfoglalkoztatásnál, ami már 2 
hónapnál  több,  azt  hosszabb  távú  közfoglalkoztatásnak  hívják.  Több  csoportban 
foglalkoztattak embereket. Az első csoport március 1-én kezdett, őket 6 hónapra, a következő 
csoportot 4, illetve 5 hónapra tudták foglalkoztatni. 
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, mindenkinek igyekeztek munkát adni. Nem tudták a 
turisztikai közmunkára az állást betöltetni, mert nem találtak arra megfelelő embert, olyat, aki 
az  állam  által  preferált  közmunka  előírásainak  megfelelő  révfülöpi  személy  lett  volna. 
Korábban pályázatokon  kellett  részt  venni,  így került  be a  15 fő.  6  órában az előírásnak 
megfelelően  kerültek alkalmazásra. 
Biró Istvánné költségvetési főmunkatárs: kötelezően előírt a közfoglalkoztatás bértétele. A 
73.000 Ft-os minimálbért alkalmazva, 6 órára kb. 53.000 Ft. 
Miklós  Tamás  polgármester:  a  nyár  folyamán  több  közmunkás  munkaviszonyát 
megszüntették, mint közmunkás és átvették teljes munkaidőben történő foglalkoztatással és 
nagyobb bérrel, így próbáltak a révfülöpieken segíteni. 

Észrevétel, vélemény:
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  bizottsági  ülésen  részletesen  megvitatták  az 
anyagot.  A  lakosság  tájékoztatására  elmondja,  a  költségvetésben  a  bevételek  50%-on  a 
kiadások  szintén  50%-on  állnak.  2011-ben  a  kiadás-bevétel  40%-on,  2010-ben  37  %-on 
álltak. Úgy tűnik a turisztikai nyár jól sikerül, takarékosan gazdálkodtak, a bevételek nagyon 
jól alakultak. Az első félévi adatok megfelelőek.
Aki elfogadja a gazdálkodásról szóló beszámolót,  kézfelemeléssel szavazzon.

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

78/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Révfülöp 
Nagyközségi  Önkormányzat  2012.  I.  félévi  gazdálkodásáról”  szóló  beszámolót 
elfogadja.

2.)Tájékoztató a háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat tevékenységéről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: köszönti Dr. Németh Csaba  háziorvost és Zsifkovits Szilvia 
védőnőt. (Dr.Borovszky Márta fogszakorvos szabadsága miatt nem tud részt venni az ülésen). 
Javasolja, külön-külön vitassa meg a képviselő-testület a tájékoztatókat.

Tájékoztató a háziorvosi tevékenységről:
Miklós Tamás polgármester:  megkérdezi  Dr. Németh Csaba háziorvost kívánja-e szóban 
kiegészíteni az előterjesztést?
Dr. Németh Csaba háziorvos: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  háziorvosi 
tevékenységről szóló tájékoztató alapos, doktor úr magas színvonalú munkáját  tükrözi.  Az 
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állandóan  változó  jogszabályok  és  az  egészségügyben  történő  egyéb  változások  miatt  a 
bizottság javasolja, hogy a doktor úr a „Révfülöpi Képek”-ben adjon tájékoztatást ezekről. A 
bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  doktor  úr  a  tettek  embere,  alapos 
tájékoztatást  adott.  Megköszöni  a  tájékoztatást,  munkáját  elismeri,  örül  neki,  hogy tovább 
folytatja praxisát. További jó egészséget kíván. 
Varga Béláné alpolgármester: köszönetét fejezi doktor úrnak, több mint 20 éves munkájáért. 
Miután megváltozott a beutalási rend esetleg nem lehetne ezzel kapcsolatban tájékoztatni a 
lakosságot? Jó lenne tudni, ha baj van melyik kórház az illetékes. Jó erőt és egészséget kíván 
doktor úrnak és minden dolgozónak.
Dr. Németh Csaba háziorvos: abban a szerencsés helyzetben van Révfülöp, hogy minden 
Veszprém,  leszámítva  az  olyan  ritka  kórházi  osztályokat,  mint  idegsebészet,  szívsebészet. 
Érdekességként  elmondja,  most  kettészakadt  a  körzet  Révfülöp  Veszprém,  Balatonrendes, 
Ábrahámhegy főleg Ajkára, de van olyan kórházi osztály, ami Keszthely. Érdekes helyzet, ha 
a balatonrendesi rendelésre odaviszik a révfülöpi beteget és kórházba kell küldeni mentővel, 
mert  az állapota indokolja, akkor Balatonrendesről csak Ajkára viszi  el  a mentő.  Ilyenkor 
szokott könyörögni a veszprémi kórháznak, mert a beteg Révfülöphöz tartozik. Megkérdezi, 
hogy  fogadják  vagy  nem  és  újra  fel  kell  hívni  a  mentőket,  hogy  nem  Ajkára,  hanem 
Veszprémbe  kell  vinni.  Megnyugtat  mindenkit,  hogy  a  nagyon  jól  felszerelt,  kiváló 
szakember gárdával bíró Veszprém megyei kórházba kerül az, aki innen kórházba kerül. 
Miklós Tamás polgármester: képviselői véleménye, öröm és rang, hogy Révfülöpnek van 
háziorvosa a mai időkben. Közel fél ezres azon települések száma, ahol nincsenek betöltve 
háziorvosi  praxisok.  A mai  világban  minden  zaklatottabb,  feszültebb.  A bizottsági  ülésen 
elhangzott,  hogy  kérik  a  lakosság  türelmét  is,  hogy  a  legnagyobb  jóindulat  mellett  is, 
igyekeznek a maximális gyógyító munkát ellátni. A „Révfülöpi Képek” rendelkezésre áll az 
információk  közlésre.  A  jó  munkát  az  is  alátámasztja,  hogy  a  Révfülöpön  élőknek  az 
átlagéletkora 10 évvel nagyobb a magyar átlagnál. 
Aki elfogadja a tájékoztatót, kézfelemeléssel szavazzon.

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

79/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  háziorvosi 
tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.

Miklós  Tamás polgármester:  az  egészségüggyel  kapcsolatos  információk  közreadására  a 
„Révfülöpi Képek” helyi újság rendelkezésre áll, a későbbiekben erre visszatérnek. 
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Tájékoztató a védőnői szolgálat tevékenységéről.
Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  Zsifkovits  Szilvia  védőnőt,  megkérdezi  kívánja-e 
szóban kiegészíteni a tájékoztatót?
Zsifkovits Szilvia védőnő: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság a 
tájékoztatót  jónak értékeli,  a  védőnő sok olyan  plusz tevékenységet  is  végez,  amely nem 
tartozik  szorosan  a  munkaköri  leírásába.  A  bizottság  javasolja,  hogy  minél  több 
szűrővizsgálatot  szervezzen a védőnő, mert  ezek nagyon hasznosak és igény van rájuk. A 
bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel nincs. 
Miklós  Tamás polgármester:  a  bizottsági  ülésen  részletesen  megbeszélték  a  tájékozatót. 
Öröm, hogy kicsit  emelkedett  a Révfülöpön születettek száma,  ami több munkát  is ad.  A 
szűrővizsgálatok  nagy  számban  kerülnek  megszervezésre,  ezt  az  önkormányzat  a 
továbbiakban is finanszírozza, amennyiben ilyen kezdeményezések vannak. 
Aki egyetért a tájékoztatóval, kézfelemeléssel szavazzon.

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

80/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  védőnői  szolgálat 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Tájékoztató a Fogorvosi szolgálat tevékenységéről.
Miklós  Tamás polgármester:  Dr.  Borovszky Márta  fogszakorvos elkészítette  az anyagot 
részletes kimutatással. A mai ülésen szabadsága miatt nem tud részt venni. 
Kérdés:
Varga Béláné alpolgármester: a tájékoztató végén néhány elvégzendő feladatot olvashatnak. 
Kérdése,  hogy ebben mennyi  az önkormányzat  feladata,  illetve  ha önkormányzati  feladat, 
akkor mikor tudják megcsinálni?
Miklós Tamás polgármester: eddig is mindig rendelkezésre álltak. Ahogyan a szabadságról 
visszaérkezik a doktornő a településüzemeltetési csoportvezető egyezteti vele a feladatokat, 
melyek ütemezésre kerülnek.

Vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért az előterjesztéssel, kézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

81/2012. (IX.10.) Kt.határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  fogorvosi  szolgálat 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

3.)Vitorláskikötő  létesítésével  kapcsolatos  Bahart  Zrt.  által  készített  szakmai  anyag 
véleményezése. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  többször  felmerült  a  vitorláskikötő  kérdése, 
turisztikai programokban szerepelt, vízi turizmust élesztő, illetve turisztikai bevételt növelő 
beruházásként.  A  vitorláskikötő  építése  sok  pénzbe  kerül,  befektetők  nélkül,  konszenzus 
nélkül erre nem kerülhet sor. Az elmúlt időszakban a testületi üléseken többször felmerült, 
képviselői kezdeményezésre is, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, induljanak el. Az előző 
testületi  ülésen  úgy  határoztak,  hogy  megkeresik  a  Bahart  zrt-ét,  hogy  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő  teherkikötőhöz kapcsolódóan egy szakmai anyagot állítson össze, amely 
elindíthatná a komolyabb munkát a vitorláskikötő létesítése kapcsán.  A Bahart zrt megküldte 
ezt a tájékoztatót, amelyet megkaptak a képviselők. Ez egy szakmai anyag, mutatja azt, hogy 
milyen  lépéseket  kellene  tenni  vízi  létesítmények  tervezésével  kapcsolatban.  Felhívja  a 
figyelmet,  hogy  szárazföldi  tervezésekre  is  kellene,  hogy  gondoljanak,  illetve  bizonyos 
léptékekkel számolni. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság 
megköszönte  Bíró  úrnak  az  anyagot.  A  bizottság  egyhangúlag  úgy  foglalt  állást,  hogy 
lépjenek tovább továbbra is árajánlat szinten. A határozati javaslatban három pont szerepel. 
Az egyik a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez vázlatterv elkészíttetésére kérjenek 
árajánlatot a Bahart-tól. A másik a helyi építési szabályzatot hozzáilleszteni az esetlegesen 
megépülő  vitorláskikötőhöz,  a  harmadik  pedig,  hogy  a  Bahart-tól  kérjenek  árajánlatot  a 
vitorláskikötő  létesítmény  gazdasági  számításainak  elvégzésére.  A  bizottság  egyhangúlag 
javasolja a határozati javaslatban megfogalmazott három pont elfogadását.

Miklós Tamás polgármester: köszönti Bíró József tervező urat, a Bahart képviseletében. 

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Kondor Géza, Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottsági 
ülésen is hajlamosak voltak elmenni abba az irányba, hogy milyen látvány lesz ott, egyebek. 
Ezen már túlléptek. Dekralálni kell, ha vitorláskikötőt szeretnének. Meg kell várni, hogy a 
hatóságok  előírásainak  mennyire  tudnak  megfelelni.  Nyomatékosítani  kellene,  hogy  ott 
szeretnék  a  vitorláskikötőt.  Tovább  kell  lépni,  ne  kerülgessék  a  forró  kását.  Javasolja 
dekralálják  ki,  hogy  a  testület  egyértelműen  szeretné  a  kikötőben  a  vitorláskikötő 
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megvalósítását.  Azt,  hogy  kinek  a  konstrukciójában,  kinek  a  tervei  alapján,  azt  majd  a 
későbbiekben pontosítják. Ezt ma egyértelműen ki kell mondani. 
Gángó István képviselő: a bizottsági ülésen, Bíró úr bemutatott tervanyagot, az a vízfelületen 
kialakításra tervezett vitorlásbeállók tervezetét ábrázolja. Hogy a vitorláskikötő hogyan néz 
ki, milyen látvány, legközelebb a badacsonyi vitorláskikötőt kellene megnézni, ami képet ad, 
ha egy vitorláskikötő létesül a központban, kerítés, vagyonvédelem, látvány, milyen árbocok 
lengenek, milyen zajt adnak, ezek ott mind a gyakorlatban láthatók. Javasolja, hogy a további 
tájékozódáshoz szükséges anyagot olyan mértékbe kérjék, hogy a településnek a legkevesebb 
költségbe kerüljön. Ez mit jelent a településnek? Fő probléma a szárazulaton elhelyezendő 
létesítményeknek a helye. Milyen önkormányzati területeket vesz igénybe. Fennáll a veszélye, 
hogy esetleg a sportpálya megszűnhet, a sportpálya melletti horgászás lehetősége. 60 helyes 
parkoló helyet hova helyezzenek el a Halász utcába. Körülményes a beközlekedés, plusz 60 
autó megjelenése hogyan viszonyul? Ez alapján tudják megmondani, meg tudják-e valósítani 
a  vitorláskikötőt  olyan  formában,  hogy  az  önkormányzat  ne  vessze  el  a  területek  feletti 
rendelkezési  jogot,  tulajdonjoga  nehogy  ráépítéssel  megszűnjön.  A  bekérendő  anyag 
tartalmazza azokat a szempontokat is, hogy melyek az érintett területek. A Halász utcai lakók 
véleménye  szükséges.  Sportpálya  megléte  kialakult  tradíció,  a  megszűnésének  nem 
örülnének. Itt zajlik a Balaton-átúszás is a település központja. 
Török  Péter  képviselő:  elmondja,  az  elmúlt  időszakban  Bíró  úr  már  volt  itt  egy-két 
alkalommal.  Az  előző  időszakban  is  gondosan  körüljárt,  gondosan  előkészített  anyagot 
vitatott  meg az akkori  testület.  A kérdés akkor is  az volt,  amiről  eddig beszéltek,  hogy a 
testület döntési körében egy olyan elvi lehetőség van, amelynek a kérdése jelenleg fontos, de 
annak az operatív része egy picit a későbbiekre tolódik. Ezt nagyon fontos szem előtt tartani. 
Ezen túlmenően a település részéről egy nagyon fontos kérdés, - nem akar másik napirendi 
pontokra utalni, - a településgazdálkodásban nagyon fontos kérdés, hogy a jövőben milyen 
megtartó  ereje  van  a  településnek.  Legfőképpen  a  már  meglévő  munkahelyeken,  az 
önkormányzat által fenntartott intézményekben. És ebben minden egyéb beruházásnak milyen 
jelentősége  van  a  jövőben.  A  Bíró  úr  azt  mondta,  hogy  egy  ilyen  vitorláskikötőnek  az 
üzemeltetése  az  igazi  nagy  kérdés,  nem  pedig  a  megépítése.  Ez  az  üzemeltetés  az 
önkormányzat  területén  lévő  kikötőben,  elsősorban az  önkormányzatnak  kell,  hogy „nagy 
üzlet” legyen. Ha az egészet górcső alá veszik, akkor ez a legfontosabb kérdés. A Gángó úr 
által feltett kérdésben, majd ki, milyen módon nyilvánít véleményt  az érdekképviselet és a 
képviseleti  demokrácia  keretein  belül,  azt  attól  kell  függővé tenni,  hogy ez  a  beruházás, 
megtervezése,  kivitelezése,  a  vízjogi  dolgoknak  a  kérdése.  Az  első  kérdés  az,  hogy  a 
települést  mennyire  terheli,  mint  olyan.  Amennyiben  ez  valamilyen  módon  terheli,  az 
mennyire elfogadható az itt lakók számára. Úgy gondolja, ez úgy elfogadható, hogy az egész 
önkormányzatiságban fennálló gazdasági  probléma,  annak ellenére,  hogy a szezon sikeres 
volt, egy bizonyos szinten valóban siker, de azt is látják, hogy azért vannak olyan helyzetek 
az önkormányzat részéről, amit még nem tudnak, vagy ha tudnak, akkor esetleg gondolkodni 
kell annak gazdasági megoldásán. Egy ilyen kikötő például, ha elfogadható érdek alapján épül 
meg,  az  önkormányzat  részére  egy fejlődést  hoz,  nem pedig  azt  jelenti,  hogy megépítik, 
szavaznak róla, elhelyezkedik a település egy nagyon frekventált fókuszában és utána egy jól 
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működő gazdasági vállalkozásban indirekt haszna lesz a településnek. Egy ilyen döntést úgy 
kell meghozni, hogy ennek a bevétele az önkormányzat zsebébe kössön ki. Megköszöni Bíró 
úr eddigi munkáját. Ha ebbe döntést hoznak, ezeket az elveket fontos pontonként figyelembe 
venni.  Szeretnének  vitorláskikötőt,  az  ő  véleménye  az  ebben,  hogy  úgy,  hogy  azaz 
önkormányzat  direkt  hasznát  hozza,  és  akkor  lehet  kardoskodni  amellett,  hogy a  vízparti 
sajátosságoknak megfelelően, így szeretnék fenntartani azt a közel 100 munkahelyet. Ez lenne 
az egyik lába, amikor még azt mondják, hogy az iskolához hozzá kell tenni, hogy fenntartsák, 
mint  önkormányzat,  még  az  orvosi  rendelőt  szeretnék  itt  tovább  vinni,  hogy  több 
finanszírozást szeretnének neki adni, akkor ilyen lehetőségek legyenek a háttérben. 
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, rendelkezésükre áll egy terv, amelyet Bíró úr 
készített el és a vízi létesítmény tervezését foglalja magában. Ez nyilván egy támadhatatlan 
munka.  Egyetlen  hiánya,  hogy hiányzik  a  kiegészítő  terv.  Egy elképzelés,  egy skicc  arra 
vonatkozóan,  hogy  ez  a  létesítmény,  amennyiben  megvalósíthatóvá  válna,  milyen 
háttérterületekre tart igényt az objektum. A szövegben le van írva az, hogy szükségeltetik 300 
m2  épület,  kiszolgáló  rendszer,  mosdó,  WC  stb.  Felsorolásra  került,  hogy  60  gépkocsi 
parkolására szükséges helyet kell biztosítani. Ez parkolónak a nyári időszakban működne, téli 
időszakban  tulajdonképpen  a  hajók  tárolására  lenne  biztosított.  Ami  most  zöldterület, 
mindenki részére megközelíthető, télen-nyáron teljes időszakban lekerített területté válik. Az 
is le van írva, hogy vagyonvédelemről kell gondoskodni az év teljes időszakában. Télen sem 
lehet a nagy értékű szárazdokkra kirakott hajókat, felügyelet  nélkül hagyni. A háttérterület 
rajza és bemutatása nélkül érdemben talán nem lehet tárgyalni ezt a dolgot. Lehet szavazni 
arról,  hogy  a  vízi  létesítmény  gyönyörű,  működőképes,  jó.  Ami  leginkább  érinti  a  teljes 
lakosságot,  a  Halász  utcaiakat,  hogy  mi  az,  amire  a  terv  működése  kapcsán  szárazföldi 
szempontból igényt tart. A továbbtárgyalás érdekében, véleménye szerint, már amikor újból 
tárgyalják, készen kellene lenni ennek az anyagnak.
Miklós  Tamás polgármester:  képviselői  véleménye.  Kérdések  sorakoznak  mindenkibe  a 
megvalósítással  kapcsolatban.  Az  előző  testületi  ülésen  arról  döntöttek,  hogy kérnek  egy 
szakmai anyagot,  hogyan tudnak elindulni.  Azt kell  meghatározni,  mi legyen a következő 
lépés. Azt kellene tisztázni,  milyen nagyságú kikötő kerülne a vízre, ehhez kell tervezni a 
szárazföldi  létesítményeket.  Ez  az  anyag  egy  vázlat,  egy  menetrend.  Kérdés  az,  hogy 
elinduljanak-e ezen az úton. Egyetért a felvetésekkel. A bizottsági vélemény és a képviselők 
véleménye is az, hogy lépni kell. A magánvéleménye az, hogy nem szabad itt a hajókat a 
szárazföldön tárolni, hanem az egyik strandon kijelölt területen kell a hajókiemelőt elhelyezni 
és  a  strand  területén,  ami  egy  zárt  tér,  egy  elkülönített  részen  lehetne  tárolni.  Ezek 
részletkérdések.  Nem  ezekről  beszélnek  még.  Megvizsgálhatják  azt,  hogy  a  volt  idősek 
otthonát használják-e  ehhez, mint szárazföldi létesítmény. Induljanak el  ezen az úton, meg 
kell  nézni  a  pénzügyi,  gazdasági  megvalósíthatóságot,  nagyjából  erre  a  léptékre.  Ehhez  a 
HÉSZ, illetve az építési szárazföldi részeket. A határozati  javaslatot a bizottság támogatta, 
hogy  elviekben  egyetért  ezen  a  területen  a  kikötő  létesítésével.   A  képviselő-testület 
felhatalmazza  polgármestert  a  vitorláskikötő  létesítésével  kapcsolatos  szakmai,  műszaki 
előkészítő munkák megkezdésére az alábbiak szerint: a szakmai anyagban jelzett paraméterek 
alapján megbízza a Bahart zrt-ét, a vitorláskikötő létesítésével kapcsolatos környezetvédelmi 
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engedély megszerzéséhez szükséges vázlatterv elkészítésére árajánlatot kérjen. Kezdeményezi 
a  HÉSZ  felülvizsgálatát  a  tervezett  parti  létesítmények  elhelyezésével  kapcsolatosan.  A 
Bahart  zrt-től  a  vitorláskikötő  létesítmény  pénzügyi,  gazdasági  tanulmánytervének 
elkészítésére ajánlatot kér.
Biró József tervező Bahart Zrt.: elhangzott,  hogy a gépkocsi parkolók helyén télen lehet 
hajókat tárolni; mivel itt nagy az ellenállás más megoldás is van, a hajókat benn lehet tartani 
un. vízforgató rendszerrel a kikötő medencében, nem kell kiemelni. Mobil daruval ki lehet 
emelni a hajókat. A 60 gépkocsi soha nem lesz véleménye szerint a parkolóban, a legtöbb 
hajó  státusz-szimbólumként  fog  itt  lenni.  Az  összeget  akkor  is  kifizeti,  ha  évente  két 
alkalommal  használta  a  hajóját.  Abban  kell  gondolkodni,  hogy  lesz  a  településnek  egy 
hatalmas bevételi lehetősége. Ezek az emberek itt fogyasztanak, a pénzt itt költik. Nyilván 
lesz olyan, akit ez rosszul érint. Olyat nem lehet csinálni, hogy mindenkinek jó lenne.
Miklós  Tamás  polgármester:  a  határozati  javaslatot  annyiban  módosítanák,  hogy 
árajánlatokat kérnek be, ill. a gazdasági, pénzügyi kondíciókat megnéznik. Az elvi szándék 
kinyilvánítása most megtörténhet, ezután ütemtervet kell összeállítani, lakossági tájékoztatást 
tartani. 
Gángó István képviselő: pontosítsák,  mert ez általános,  nem megfogható.  Tervező úr, ha 
megkapja, hogy vitorláskikötő létesítése, erre azt mondja, már megcsinálta, itt a rajz. Azt kell 
pontosítani a vízi létesítményhez kapcsolódó szárazföldi kiszolgáló létesítmények helyének 
meghatározása  a  szükséges  műszaki  paraméterekkel.  Ehhez  tartozó  pénzügyi,  gazdasági 
tanulmánytervek. Milyen kiszolgáló létesítmények szükségesek. 
Miklós  Tamás polgármester:  azt  kell  tisztázni  mekkora  a  vízi  létesítmény.  A bizottsági 
ülésen  Biró  úr  elmondta,  hogy az  egy külön szárazföldi  tervezői  feladat.  Kérdés,  hogy a 
Bahart fel tudja-e vállalni, de az önkormányzat is tud tervezőt találni. Ez egy későbbi fázis 
lesz. 
Gángó István képviselő: ezeknek hely kell, hogy hol.
Miklós  Tamás  polgármester:  benne  van  a  kiadott  anyagban.  Aki  egyetért  azzal,  amit 
felolvasott,  árajánlatot  kérjenek  a  fenti  paraméterek  alapján  a  vitorláskikötő  létesítésével 
kapcsolatban, környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges vázlatterv elkészítésére, 
a vitorláskikötő létesítmény pénzügyi  gazdasági tanulmánytervének elkészítésére, illetve  a 
HÉSZ-hez kapcsolódó kapcsolódási pont felmérésére, kézfelemeléssel szavazzon.

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

82/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy 
Révfülöp Halász utcában az 1279/1, 1258 hrsz-ú inatlanokon, valamint a Balaton 
tómedrében  a  Helyi  Építési  Szabályzatban  megjelölt  helyen  vitorláskikötő 
létesüljön.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vitorláskikötő létesítésével 
kapcsolatos  szakmai,  műszaki  előkészítő  munkák  megkezdésére  az  alábbiak 
szerint:
a. A szakmai anyagban jelzett paraméterek alapján megbízza a Bahart zrt-tét, a 
vitorláskikötő  létesítésével  kapcsolatos  környezetvédelmi  engedély 
megszerzéséhez szükséges vázlatterv elkészítésére árajánlat elkészítésével.
b.  Kezdeményezi  a  Helyi  Építési  Szabályzat  felülvizsgálatát  a  tervezett  parti 
létesítmények elhelyezésével kapcsolatosan.
c.  Megbízza  a  Bahart  zrt-ét  a  vitorláskikötő  létesítmény  pénzügyi,  gazdasági 
tanulmánytervének elkészítéséhez árajánlat elkészítésével. 
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31.

4.)Révfülöp    nagyközségi   Önkormányzat  „Bursa  Hungarica”  szabályzatának   
felülvizsgálata. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  képviselő-testület  2006.  szeptember  4-én  az 
ösztöndíjrendszer elbírálására szabályzatot fogadott el. Jogszabályváltozás miatt szükséges a 
szabályzat felülvizsgálata. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  2  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a szabályzat módosítását.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  a  bizottság  véleményével  a  módosítások 
átvezetését elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

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

83/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  elbírálására  készített 
szabályzatát  felülvizsgálta  és  a  módosítást  az  előterjesztés  melléklete  szerinti 
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. szeptember 25.

5.)Helyi beiskolázási támogatás feltételrendszerének meghatározása.
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(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester:  elmondja, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az idei 
évben is javasolják támogatni a létfenntartási gondokkal küzdő családok részére a gyermekek 
iskolai felszerelésére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítását. Akik megfelelnek a 
feltételeknek  általános  iskolás  tanulók  esetében  12.000  Ft,  középiskolai  tanulók  esetében 
15.000 Ft-ra kérhetnek támogatást. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, vélemény, nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  támogatja  a  bizottság  javaslatát  és  az  előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását, kézfelemeléssel szavazzon.

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

84/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási,  Szociális  és 
Kulturális  Bizottsága  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatást  -  beiskolázási 
támogatást  -  biztosít  a  létfenntartási  gondokkal  küzdő  családok  részére  a 
gyermekek  iskolai  felszerelésére  (tankönyv,  füzet,  írószer,  ruházat)  számadási 
kötelezettség nélkül. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege:
- az általános iskolás tanulók részére 12.000,- Ft
- a középiskolai tanulók részére            15.000,- Ft
A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  odaítélésékor  irányadó  „Az  egyes 
szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról” szóló 15/2007. (XII.9.) Kt. 
rendelet  20.  §  (3)  és  (4)  bekezdése,  valamint  tanulói  jogviszony  igazolásának 
megléte.

Felkéri a Képviselő-testület az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnökét, 
hogy az  egyedi  kérelmek elbírálásakor  a  határozatban  foglalt  rendelkezéseket 
alkalmazza a Bizottság. Kérelem benyújtásának határideje 2012. október 4.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmek benyújtására vonatkozó 
felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé. 
Felelős:Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő:2012. szeptember 14.

6.)  Önkormányzat feladatkörében maradó társulások által  ellátott  kötelező  feladatok 
jövőbeni feladatellátás lehetőségei. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.)
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Miklós Tamás polgármester: 2013. január 1-től hatályon kívül helyezésre kerülnek a helyi 
önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  törvények,  illetve  más 
jogszabályok.  Új  szabályokat,  új  szervezeteket  kell  részben  kialakítani,  vagy  átalakítani. 
Nyilatkozni kell a térségi társulás felé, hogy mit szeretne közös társulásban a továbbiakban is 
ellátatni, illetve kisebb környékbeli településekkel összefogva megvalósítani a jövőben. Az 
előterjesztés  összegzi a 2012-ben a kistérség által  ellátott  feladatokat,  a másik táblázatban 
Révfülöp település vonatkozásában a kistérség által ellátott feladatokat, a harmadikban pedig 
a révfülöpi társulásban ellátandó feladatokat. A következő felsorolás a 2013-ban várhatóan 
ellátandó kötelező önkormányzati feladatokat. Az anyag javaslatot tesz arra a jövőben mi az, 
amit kistérségben, kisebb tárulásban, illetve a maga látna el. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

Tóthné Titz Éva jegyző:  elmondja,  a testületi  ülést  megelőzően érkezett  faxon a kivonat 
Kékkút,  Kővágóörs  és  Mindszentkálla  község  Önkormányzatától,  a  döntést  ők  már 
elfogadták. A révfülöpi Szociális Alapszolgáltató Társulást a jövőben is ugyanilyen formában 
szeretnék  ellátni.  Szóban  tájékoztatta  a  köveskáli  Jegyző  asszony  is,  hogy  ugyanilyen 
döntések születtek a Szociális Alapszolgáltató Társulás vonatkozásában. 

Kérdés, vélemény, észrevétel:
Gángó István képviselő: elmondja, köztudott, hogy az önkormányzati hivatal létrehozásában 
a  többi  község kimondta,  hogy Révfülöpöt  nem fogadta be.  Mi van akkor,  ha valaki  azt 
mondja, hogy nem kíván társulni, vagy éppenséggel nem társulnak abban az esetben akkor, 
hogy lesz ez a feladat ellátva?
Miklós Tamás polgármester:  Tisztelt Képviselők! Ő nem tud róla, hogy Révfülöpöt nem 
fogadták volna be. Erről nem tárgyaltak még. A közös hivatalt létre kell hozni a térségben, ha 
nem sikerül létrehozni, akkor a kormányhivatal vezetője Kovács Zoltán el fogja dönteni hova 
fog tartozni az a település, amelyiknek nincs helye. Nem tud arról – képviselő úrnak, ha van 
ilyen  információja  megoszthatja  velük  –  hogy  azt  a  testületi  döntést  hozták  volna,  hogy 
Révfülöpöt  nem  fogadják  be.  Azt  tudják,  hogy  csatlakozási  szándékukat  kővágóörsi 
székhellyel jelezték. De ebben kezdeményezték, kérték az elmúlt két hónapban, hogy a közös 
hivatal tekintetében közösen tárgyaljanak, mert nincsen helye Köveskálnak, Balatonhenyének, 
Szentbékkállának,  Révfülöpnek  sem ilyen  formában.  Kezdeményezte  írásban  a  tárgyalást. 
Ábrahámhegy  Önkormányzata  képviselő-testületi  határozatban  kezdeményezte,  hogy 
tárgyaljanak  a  már  szándéknyilatkozatot  tettek  Révfülöppel.  Ezekre  még  nem került  sor. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban levelet írt, illetve felajánlotta a hivatalt 
közös  hivatal  létesítésére,  mert  ahogyan  megfogalmazták,  ha  annak  költségét  felvállalják, 
jobb lehetőség marad ahhoz, hogy Ábrahámhegyen, Kővágóörsön vagy akár Köveskálon is 
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megmaradjon a napi ügyintézés. Tárgyalásra invitálták a képviselőket. Nem tud arról, hogy 
elfogadták  volna  azt,  hogy  Révfülöppel  nem.  A  társulást  úgy  érinti,  hogy  Révfülöp  az 
iskolafenntartó  társulás  központja,  a  szociális  szolgálat  központja,  az  óvoda  fenntartó,  a 
védőnői körzet központja, fogorvosi ellátásban központ. Érthetetlen,  hogy idejön mindenki 
ügyet  intézni,  és  hivatalba  ügyet  intézni  menjenek  másik  településre.  Társulásokkal 
kapcsolatban  a  kettőnek  nincs  összefüggése.  Fontos,  hogy  ne  rémhírek  terjedjenek. 
Megkérdezi a képviselőket, hallott valaki arról, hogy Révfülöpöt nem akarják befogadni?
Gángó  István  képviselő:  akkor  ellentmond  az  a  levél,  amit  kaptak,  hogy  ide  invitálja 
polgármester  úr  a  többi  települést  a  hivatalba. Az újságban  nyilatkozta,  hogy a  település 
pénzéből üzemeltetnék a hivatalt, a többieknek nem kell fizetni. Ez azt jelenti, csak futnak az 
események  után.  Ha  ilyen  született  volna,  hogy  „házasság”  a  többi  településsel,  akkor 
ilyeneket nem ajánlanak fel. Arról tájékoztatta őket, hogy a felső települések úgy határoztak, 
hogy nem Révfülöppel társulnak, hanem ők hozzák létre a hivatalt. 
Miklós  Tamás polgármester:  a  „Révfülöpi  Képek”-ben közzétették  az  ezzel  kapcsolatos 
információkat.  Ez  a  napirend  az  „önkormányzat  feladatkörében  maradó  társulások  által 
ellátott kötelező feladatok jövőbeni feladatellátási lehetőségei”-ről szól. Ez a kötelező feladat, 
oktatás,  óvoda,  belső  ellenőrzés  stb-re  terjed  ki.  A közös  hivatal  ügyében  más  napirendi 
pontban tárgyaltak. Testületi döntést hoztak, amelyben felhatalmazták egy levél kiküldésére, 
és erről tájékoztatást adott, illetve megkapták a teljes anyagot a képviselők.  A település lakóit 
pedig az újságon keresztül tájékoztatták. Ehhez a mostani napirendhez ennek nincs köze. 
Gángó István képviselő: ha meggondolja valaki magát, akkor mi van?
Miklós Tamás polgármester: megadja jegyző asszonynak a szót.
Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, az iskola tekintetében azért szűnik meg a társulás, mert 
az  önkormányzati  feladatok közül  kerül  ki  és  állami  feladattá  minősül  a  nevelési-oktatási 
tevékenység.  Ezek  után  is  lehet  társulni  a  településeknek  különféle  feladatokra.  Ezeket  a 
feladatokat tartalmazza az előterjesztés. Ez egy javaslat. Január 1-től van a társulásokra az a 
kényszer,  hogy  felül  kell  vizsgálni  a  még  meglévő  társulásokat,  mert  a  jogszabályok 
változtak,  illetve  azért  ismertette  a  más  településekről  érkezett  kivonatokat,  mert  ott  már 
megszületett  ez  a  döntést,  hogy  ők  a  szociális  szolgálat  tekintetében,  mind  kötelező 
önkormányzati feladat, a jövőben is ugyan ezen formában kívánják ellátni. Ez független attól, 
hogy hol lesz a jövőben a közös hivatal székhelye.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  a  határozati  javaslattal,  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
85/2012. (IX.10.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatban 
kinyilvánítja,  hogy  a  következő  kötelező  feladatokat,  területfejlesztés,  belső 
ellenőrzés,  egészségügyi  ellátás  keretében  az  orvosi  ügyelet,  gyermekjóléti 
szolgálat egy  - a jelenlegi többcélú társulás feladatait ellátó, átalakult, a járási 
települések egészét/jelentős részét magában foglaló társulás útján kívánja ellátni.
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Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatban 
kinyilvánítja, hogy a következő kötelező feladatokat 
- a  javaslat  2.  pontja  szerint  a  jelenleg  működő  Révfülöp  Szociális 

Alapszolgáltató  Társulás,  Szociális  Szolgálat  útján  (szociális  ellátás, 
családsegítés, szociális étkezés, házi segítségnyújtás) 

- a javaslat 3. pontja szerint a jelenleg működő Révfülöp és Térsége Óvodai 
Intézményfenntartó Társulás, Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 
(óvodai nevelés) útján egy – a megjelölt feladatra – létrehozott kis létszámú 
társulással látja el. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a határozat kivonatot a 
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: azonnal

7.)Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés kiépítésére beadott pályázatok elbírálása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás polgármester:  elmondja,  a  testület  korábbi  döntése  alapján  Molnár  Tibor 
tervező  elkészítette  a  polgármesteri  hivatal  akadálymentesítésével  kapcsolatos 
tervdokumentációt, amely alapján az épület északi oldalán rámpa járófelület épülne, illetve 
felújításra  kerülne  az  épületet  körülvevő  térburkolat  is.   Több  helyi  vállalkozótól  kértek 
árajánlatot. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó  Csécs és Társa Bt-vel kerüljön megkötésre a 
szerződés.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, 1.593.308 Ft az árajánlat, ez volt az alacsonyabb. 
Aki elfogadja a bizottság javaslatát és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
megkötésére, kézfelemeléssel szavazzon.

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

86/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Polgármesteri 
Hivatal  akadálymentesítésére  benyújtott  ajánlatok  közül  a  kedvezőbb  bruttó 

16



1.593.308 Ft összegű árajánlatot adó Csécs és Társa Bt-ét (Révfülöp Káli u.) bízza 
meg a kivitelezési munka elvégzésével.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

8.) HÉSZ módosításra kiírt pályázat elbírálása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  2004-ben  készült  el,  illetve  2008-ban  került 
módosításra  a  helyi  építési  szabályzat.  A  lakosság  részéről  több  észrevétel  érkezett.  A 
legutolsó  ülésen  arról  beszéltek,  hogy rendbe  kell  tenni  a  HÉSZ-t,  mivel  nem egyezik  a 
földhivatalban nyilvántartott térképekkel. Sok benne a hiba. Az árajánlatok egységesen lettek 
bekérve. A lakosság tájékoztatására felkérték Papp Zoltán Tamás tervező urat is egy előadás 
megtartására is. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
a  beérkezett  ajánlatokat  magasnak  tartotta.  A bizottság  4  igen  szavazattal  javasolja,  hogy 
ezeket az ajánlattevőket keressék meg ismételten és kérjenek egy mérsékeltebb árajánlatot.

Kérdés:
Miklós Tamás polgármester:  van egy munka, amelyre árajánlatot adtak,  az annyiba kerül 
valószínűleg.  Nem tudja él-e még az hogy „árlejtés”. Beérkezett  egy 4.826.000 Ft-os, egy 
3.683.000 Ft-os és egy 3.797.300 Ft-os árajánlat, kérjék meg, hogy második körben ugyanerre 
a feladatkörre csökkentsék ajánlatukat. Tegyenek egy második ajánlatot. 
Kondor Géza Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság Elnöke:  fix  árat 
adjanak meg, ha elfogadják, utána meghallgatják őket. 
Dianovics Béla Polgári  Kör Elnöke:  megkérdezi  mihez viszonyítva magas? Kellene egy 
olyan szakmai háttér, ami bizonyítja,  hogy ehhez viszonyítva magas. Vagy van annak egy 
magyarázata, hogy miért magas. Egy számszerű adatnak kellene lenni.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: elmondja, 
személy  szerint  azért  tartotta  soknak,  mert  hasonló  kaliberű  önkormányzatoknál  ennél  az 
összegnél milliós nagyságrenddel kevesebbért készítik el. Úgy látja, ez egy kísérletet megér.

Vélemény, észrevétel:
Gángó István képviselő:  ismerteti  név és ajánlati  összeg szerint  a beérkezett  ajánlatokat, 
azért, hogy a tévénézők is lássák, miről beszélnek. 2004-ben a rendezési terv 6, 3 millió Ft-ért 
készült  el,  a 2008-as módosítás 1,5 millió Ft volt.  Elég sokat költöttek a rendezési tervre. 
Bejelenti,  hogy  bármilyen  döntés  lesz,  kéri  a  szavazásból  kizárását  elfogultság  miatt. 
Mindhárom tervezővel kollegiális és munkakapcsolata van. A véleményét bizottsági ülésen 
elmondta, de nem kíván szavazni. Elmondja továbbá, amiért elindult az, hogy ezt a rendezési 
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tervet módosítani kell,  két fajsúlyos dolog. Még korábban volt egy próbálkozás, hogy egy 
mondattal módosították a HÉSZ előírásait, egy paragrafust kivettek, de hiányzott belőle, hogy 
a szabályozási tervről is a kötelező vonalat leveszik. Ha ez működne, akkor most nem lenne 
probléma. Az utak szélesítésére egy vastag vonal jelzi ezt, ez a kötelező szabályozási vonal. 
Fontos lenne még az övezeti  besorolás paramétereinek a megváltoztatása például a Halász 
utcában, építménymagasságok tekintetében. 

Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  azzal,  hogy  Gángó  István  képviselő  urat 
elfogultságára hivatkozással a szavazásból kizárják – kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül Gángó István képviselő urat e napirendi pontnál a döntéshozatalból kizárja.

Miklós Tamás polgármester:  képviselői véleménye:  nagyon rossz üzenete van annak, ha 
valamit  el  akarnak  készíttetni  jól  és  ehhez  nyíltan  pályáztatva  kérnek  árajánlatokat, 
beérkeznek  az  ajánlatokat  és  nekiállnak  alkudozni.  Nincs  szakértelmük  hozzá,  rendezési 
tervet jogszabályok írják elő. A lakosság megválasztotta a képviselőket, hogy őket szolgálják, 
kiszolgálják, elvárják tőlük, hogy a lehető legjobb döntést meghozzák. Ha ennyibe kerül egy 
jó munka és az elkészítője felelősséget vállal érte, akkor az számon kérhető. Érti a jobbító 
szándékot, de nagyjából ennyi az ára ennek a körnek. Kérdés az, hogy akarják-e rendbe tenni 
és  ha  akarják  tudják-e  megfizetni?  Mint  polgármester  mondja,  meg  tudják  fizetni,  hogy 
teljesen rendbe tegyék hosszabb távra. Az elhangzott javaslatok alapján három javaslat lehet. 
1. Megkérdezni, mit csinál egy adott összegért? Kiírják, hogy 2,5 millió forint és mondja meg, 
hogy  a  rendezési  tervben  mit  csinál  meg.  2.  Árlejtést  csináljanak,  tegyenek  ugyanerre  a 
munkára  egy újabb  árajánlatot.  3.  Semmissé  nyilvánítják  és  egy  újabb  ajánlatot  írnak  ki 
szélesebb körben, vagy pályázatot írnak ki. Sok jogszabály megváltozott,  vigyék végig, ha 
kell a szerkezeti tervhez is nyúljanak hozzá. Ebbe be lehet kapcsolni a hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseket, akár kikötővel, szálláshelyfejlesztésekkel, egyéb dolgokkal. Kéri a javaslatot.
Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  úgy 
gondolja, az első kiírásban szereplő pályázati feltételek jók. A megbízott cégek megbízhatóak. 
Az árat továbbra is magasnak tartja. Nem tartja kellemetlennek, hogy futnak még egy kört. Az 
árlejtéssel egyet tud érteni. 
Török  Péter  képviselő:  elmondja,  két  magasabb  és  egy  fele  összeg  van  megjelölve 
ajánlatként.  Általában úgy szokott  lenni,  ha valami nagyon hosszú ideig elhúzódik,  akkor 
plusz költségek szoktak megjelenni a végére. Számára a 2. ajánlat szimpatikus,  az ajánlattevő 
készítette az előző terveket is. Van itt egy jelentős különbség, hogy fele annyi idő alatt egy 
nagyobb  rálátással.  Ezt  nézzék  meg.  Ha  megtörténik  az  árlejtés  és  a  2.  sz.  iroda  lesz  a 
legolcsóbb,  de  ők  valami  más  szempont  miatt  a  drágábbat  választják,  az  is  kellemetlen. 
Magánvéleménye, hogy nem őt választaná erre, de ha ez a dolog az árlejtéssel elindul egy 
irányban, akkor azt fogják mondani, ő adta a legalacsonyabbat, őt fogják választani. 
Miklós Tamás polgármester: ki lehet zárni bárkit, vagy újabb pályázatot írnak ki, döntsön a 
képviselő-testület.  Úgy tűnik az árlejtésben van konszenzus.  A határozati  javaslat,  hogy a 
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HÉSZ módosításra a beérkezett árajánlatokat nem fogadja el, felhatalmazza a polgármestert – 
változatlan adattartalommal – az újabb árajánlatot kérjen a jelenlegi ajánlattevőktől árlejtéssel, 
– aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szavazzon.

(Gángó István képviselő-testület tagja nem szavazott.)
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2012. (IX.10.) Kt. határozat
a.)  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Révfülöp 
Nagyközség  településrendezési  eszközeinek  (Települési  Szerkezeti  Terv,  Helyi 
Építési  Szabályzat,  Szabályozási  Terv)  módosításával  kapcsolatban  beérkezett 
árajánlatokat nem fogadja el.
b.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – változatlan tartalommal 
– újabb csökkentett árajánlat bekérésre a jelenlegi ajánlattevőktől.

Felelős:     Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

9.)Szántód  Község  Önkormányzatának  megkeresése  a  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, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
4 nem szavazattal javasolja a képviselő-testület felé, hogy ne éljenek az elővásárlási jogukkal.

Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  a  bizottság  javaslatával  és  lemondanak  az 
elővásárlási jogukról – kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
88/2012. (IX.10.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nyilatkozik,  hogy 
Szántód  Község  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  Balatoni  Hajózási  Zrt. 
részvényeinek vagyonarányos elővásárlási jogával nem kíván élni.

A  képviselő  testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  képviselő-testület  döntéséről  a 
határozat kivonatot Szántód Község Önkormányzata részére küldje meg.

Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
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Határidő: 2012. szeptember 25.

10.)  Zöldterületek  őszi  telepítési  munkáinak  akcióterve.  (Írásos  anyag  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: ismerteti az írásos előterjesztést. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
tudomásul vette az anyagot, de szavazásra nem került sor az idő rövidsége miatt.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Gángó  István  képviselő:  elmondja,  ezt  az  anyagot  az  a  tervező  állította  össze,  aki  a 
rózsakertet tervezte, ami elég siralmasra sikerült. Vannak mások is a környéken meg kellett 
volna őket is keresni. Nagy szárazság van, a meglévőt nem tudják rendbe tenni, hiába öntözik. 
Ha hasonló időszak jön, kidobhatják az egészet. Az orvosi rendelőnél aszfaltra van rátéve 10 
cm  föld,  abba  vannak  a  növények.  Miért  nem  kérdezik  meg  a  településen  élő 
kertészmérnököt.  Tegyék  ezeket  félre  és  január-február-márciusban,  amikor  nem  tudnak 
munkalehetőséget biztosítani. Inkább ilyenekre fordítanák a pénzt, nem segélyekre. Szükséges 
a zöldfelület, de gondolják át, sok apróbb lépéssel. Nem támogatja, vannak ennél fontosabb 
dolgok is, kidobják csak a pénzt.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, fals információk jutnak el a faluba a lakosok felé. Itt 
új  beruházás nem születik,  a kidőlt  fa helyére vesznek előnevelt  fát.  Végig kell  menni  az 
Európa Sétányon, tavaly még víz alatt állt egy része, olyan állapotban van, hogy a település 
arculatát rontja. Nem pénzkidobásról szól az előterjesztés. Növényfrissítéshez kérték a testület 
tagjainak  véleményét,  javaslatát.  Munkabért  nem  tartalmaz.  Képviselő  úrnak  megérti  a 
felvetését. Mindent megtesznek azért, hogy a révfülöpieknek munkát adjanak. Az, hogy nem 
volt leépítés Révfülöpön ez nagyon nagy dolog. Mindenkinek nem tudnak munkát adni. A 
szociális  segélyezés  az  egy  másik  téma.  Próbálnak  segíteni.  Virágos,  szép  Révfülöpről 
beszélnek  ez  egy  szakmai  kérdés.  Megkérdezi,  hogy  tetszik-e  képviselő  úrnak  füred 
virágosítása, egész miliője?
Gángó István képviselő: tervszerűen dolgoznak.
Miklós  Tamás  polgármester:  ennek  a  vezető  tervezője  az,  aki  a  rózsakertet  is  tervezte 
Balogh Ágnes okleveles kertépítő, több díjnak a tulajdonosa. Az előterjesztés zöld növény 
telepítésről szól. Ehhez kértek segítő javaslatokat.
Varga Béláné alpolgármester:  elmondja, egész nyáron nagyon lehangoló látványt nyújtott 
az ABC parkoló és környezete. Ez a rész élvezzen prioritást.
Miklós  Tamás  polgármester:  ezen  a  területen  évekkel  ezelőtt  foglalkoztak  már  a 
területrendezéssel,  parkolással  és  parkkal.  Készíttessenek-e  tervet,  vagy  csak  ültessenek 
növényeket? Ki lehet írni ilyen kertépítészeti munkára pályázatot.
Ruza  József  Fürdőegyesület  Révfülöp:  elmondja,  az  un.  vattás  fákra,  vagy  kanadai 
nyárfákra,   ha lehet  a  fakiváltásoknál  legyenek  figyelemmel.   A révész szobor lekerült  a 
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helyére,  ami a  Bahart  miatt  csak oda kerülhetett,  statikai  okok miatt.  Akik fényképezik  a 
szobrot, mind bemennek az ott lévő levendulás ágyásba. Lehetne azzal valamit kezdeni, hogy 
ne tapossák össze a levendulát? Észak felé kellene bővíteni a körbejárási lehetőséget a szobor 
körül. 
Miklós Tamás polgármester: a kanadai nyárfa nem szerepel a felsorolt növények között. A 
szobor Bahart területen áll, esetleg tudják kezdeményezi a fürdőegyesülettel együtt, hogy a 
jövő évi szezonkezdésre a területet alakítsa át. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  elmondja, 
felvetésre került az ABC környéke. Többször voltak ott a tervezővel. Be kell látni, hogy a 
Káli  úti  elágazótól  a  volt  olasz  fagyizóig,  egy aszfaltdzsumbuj  az  egész.  Korlátozottak  a 
lehetőségek. Az ABC-nél nagyon kellene csinálni valamit. Ott van a kitaposott fű, amit nem 
tudnak helyreállítani. A parkolót elválasztó sövényt az emberek letarolják. A parkoló le van 
terhelve. A csárda előtti zöld tér kihasználatlan. Arculatot lehetne váltani, hogy kivágják a 
tüskés növényeket. A virágágyások csak annak vannak álcázva, van az aszfalt és az 5-10 cm-
es  talaj.  Helyi  öntözési  lehetőség  nincs.  Szakember  segítséget  kell  kérni.  Tudni  kell,  mit 
akarnak terveztetni. Valamit nagyon kellene ott csinálni. Császtai strandi parkoló ott van egy 
darab  fa  nélkül.  A  strandra  ültetett  (15  db)  fák  nagyon  jó  szolgálatot  tettek  a  nyáron. 
Fontossági sorrendet fel kell állítani. Rózsakertbe pótolni kell a növényeket, ezt tudomásul 
kell  venni.  Ezekre költeni  kell.  Az idén nagyon sok fa  kipusztult.  Ezeket  pótolgatni  kell. 
Császtai strandon is folyamatosan pusztulnak ki a fák. Ez nem egy árajánlat, ez egy iránytű 
inkább.
Miklós Tamás polgármester: kiegészítve, kérjenek egy árajánlatot - arra a területre,  amit 
alpolgármester asszony mondott - több tervezőtől a kertépítészeti tervének az elkészítésére. 
Dianovics Béla Polgári  Kör Elnöke:  megjegyzi,  hogy az Európa Sétány közel 20 millió 
forintba került. Elkövették azt a hibát, hogy a hullámtérbe ágyás rózsákat ültettek. Ha magas a 
vízállás a hullámzás beteríti, ha ez az őszi időszakban történik, a hideg hatására be is fagy. A 
horgászidénykor a horgászok ezt a területet elfoglalják, útban van ez a virágágyás. Akinek 
gondozni kellene, az sem úgy kezeli. Ez nagyon rossz helyen van. Az ide betervezett díszfű, 
rózsatő ugyanide jönne? Megint feleslegesen kidobott pénz. A legcélszerűbb ezt befüvesíteni. 
Itt mindjárt egy millió forintot meg lehetne spórolni. 
Miklós Tamás polgármester: a javaslatot figyelembe vesszük. 
Müller Márton főtanácsos:  elmondja,  véleménye szerint annyira frekventált  terület,  hogy 
oda kell a virág. 
Miklós  Tamás polgármester:  aki  támogatja  az előterjesztést,   ill.  kérjenek árajánlatot  az 
ABC parkoló és környezetének kertépítési tervének elkészítésére a következő ülések egyikére, 
kézfelemeléssel szavazzon.

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

89/2012. (IX.10.) Kt. határozat
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a.)  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  az  1. 
számú  mellékletben  leírt  növényültetési  javaslatot.  Egyetért  azzal,  hogy  a 
tervezett növényültetés I. üteme ez évben megvalósuljon.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  növénytelepítéssel 
kapcsolatos megrendelések, beszerzések, előkészítésére és lebonyolítására.

b.)  A Képviselő-testület  egyetért  az ABC parkoló és  környezetének kertépítési 
terv elkészítésére árajánlatok bekérésével.

Felelős:     a-b pontokra: Miklós Tamás polgármester
Határidő: a-b pontokra: 2012. november 30.

11.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat szándéknyilatkozata a helyi Általános Iskola 
2013. szeptember 1-től történő működtetéséről. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  ismerteti  az  írásos  előterjesztést.  Kéri  a  bizottságok 
véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag  javasolja  az  előterjesztés  határozati  javaslat  a.)  pontjának  elfogadását,  mely 
szerint az önkormányzatnak át kell vállalnia ezeket a működtetési feladatokat.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag 
javasolja az iskola fennmaradásának érdekében a működés átvállalását 2013 szeptember 1-től. 
A  bizottságnak  az  a  véleménye,  hogy  az  önkormányzat  a  település  további  zavartalan 
működése mellett képes ezt átvállalni.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, január 1-től átkerül az iskola az államhoz. Jelenleg 
folyik  az  iskolai  konyha  leválasztásával  kapcsolatos  tervezői  előkészítő  munka. 
Mindenképpen le kell választani és a működését is meg kell oldani. Az anyaggal rövidesen 
foglalkozik  a  testület.  Semmi  adat  nem áll  rendelkezésre  hogyan  fog  alakulni,  az  iskola 
működésével kapcsolatosan az önkormányzat által magára vállalt feladathoz, mekkora állami 
támogatás lesz. Ezeket még nem határozták meg. 
Kérdés:
Varga  Béláné  alpolgármester:  úgy  emlékszik  a  bizottsági  ülésen  egy  mondattal 
kiegészítették ezt.
Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a 
kiegészítés az volt, hogy az önkormányzat átvállalja a működési költségeket és kérik, hogy a 
lehető leggyorsabban vitassák meg a társulási tagokkal és amennyiben lehetőség van rá, ők is 
ehhez járuljanak hozzá.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  törvénynek  van  egy  olyan  fejezete,  hogy  az 
intézmény  működését  magára  vállaló  önkormányzat  kérhet  hozzájárulást  a  beiskolázási 
körzetből.  Levélben  megkeressük  a  társult  önkormányzatokat,  kérjük  állásfoglalásukat,  és 
azzal, hogy járuljanak a jövőben hozzá. Adatok még nem állnak rendelkezésre.
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Vélemény, észrevétel:
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: megkérdezi, jól értette Eitner úr mondatát, „iskolánk 
fennmaradása érdekében”így hangzott el? Mert ha nem így történik, az iskola megszűnik? Mit 
jelent ez?
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  elmondja,  annak  az 
iskolának a hosszú távú fennmaradásának van létjogosultsága, amelyet a helyi önkormányzat 
felvállal.  Ha  nem  vállalja  fel,  mi  a  biztosíték  arra,  hogy  az  állam  nem  mondja  jövő 
szeptembertől, ha nem vállaljátok fel, van a térségben három iskola, ez nem kell.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a bizottsági ülésen is ugyanezt beszélték ki, ahol elnök úr is ott volt. Most első lépcsőben 
semmi  probléma nem lehet,  akármelyik  változatot  választják.  Amikor januártól  átveszi  az 
állam,  akkor  valószínű  azt  is  figyelembe  veszi,  melyek  azok  az  iskolák,  amelyeket  az 
önkormányzat  hajlandó finanszírozni és melyiket  nem. A bizottság úgy gondolja az iskola 
ezzel lépéselőnyben lesz, amikor januárban elkezdenek majd gondolkodni, hogy a következő 
szeptembert melyik iskola kezdheti el. Ez komoly anyagi áldozatokkal jár. 
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az biztos, hogy átalakulás lesz. Nem kell rémhíreket 
mondani  az  iskolabezárásokkal  kapcsolatban.  Az  egyértelmű,  hogy  csökkent  az  általános 
iskolások száma, az intézmények száma nem csökkent. Az oktatás átalakítása zajlik, kevesebb 
a gyermek, hatékonyabbá, költséghatékonyabbá akarják tenni. A mindenkori igazgató fogja 
irányítani az iskolát, a tanároknak nem ő a munkáltatója, mint igazgató, hanem a tankerületi 
igazgató lesz. 
Németh László általános iskolaigazgató: elmondja, a két bizottságban a hozzászólások nem 
voltak  vitától  mentesek.  Köszöni  mindkét  bizottságnak  a  pozitív  megnyilatkozását.  Úgy 
gondolja az oktatásban a ’60-as évek végén voltak oly mértékű átalakulások, amelyek most 
várhatók januártól. Egy nagyon racionalizált központosítás lesz, minden iskolában ugyanazzal 
a tantervvel  dolgoznak.  E tekintetben az önkormányzatoknak tevékenységi  köre nem lesz. 
Külön válik januártól a működtetés és a fenntartás. Elmondja továbbá a 2013-as év első nyolc  
hónapja  az  egyfajtaképpen  egy  szűrő  lesz  Magyarországon,  melyek  azok  az  iskolák, 
amelyeket  2013.  szeptembertől  az  államnak  kell  fenntartani.  és  melyek  azok,  amelyeket 
vállalja  az  önkormányzat.  Nyilván  azokat,  amelyeket  a  továbbiakban  az  állam  fogja 
fenntartani  működtetés  szempontjából,  ott  nagyon  szoros  racionalitás  fog  belépni  és  ott 
lesznek  elképzelhetőek  azok  az  iskolai  összevonások,  csoportlétszám-növelések  stb.,  ami 
várható  különben.  Amennyiben  az  önkormányzat  ezt  a  költséget  szeptembertől  átvállalja, 
nyilván a lokálpatriotizmus területén, azt gondolja a kormány biztos, hogy nem fog beleszólni 
egy bizonyos határig nyilván. Köszöni a bölcs döntését a testületnek az iskola valamennyi 
használója nevében.
Miklós  Tamás  polgármester:  ismerteti  a  módosított  határozati  javaslatot.  „Révfülöp 
Nagyközség  Önkormányzat,  mint  3000  főt  meg  nem  haladó  lakosságszámú  település  a 
nemzeti  köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (NKt.) 97.§ (24) bekezdés a.) pontja 
alapján nyilatkozik, hogy az Nkt. 74. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
az  illetékességi  területén  lévő,  saját  tulajdonában  álló  valamennyi,  az  állami 
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intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  köznevelési  intézmény  feladatainak  ellátását 
szolgáló  ingó  és  ingatlan  vagyon  Nkt.  76.  §-a  szerinti  működtetését  képes  vállalni.  A 
Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére  és 
kéri,  hogy  az  Intézményirányító  Társulás  tagjainak  véleményét  kérje  meg  a  működési 
költségek hozzájárulása tekintetében. „ 
Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szavazzon.

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

90/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat,  mint  3000  főt  meg  nem  haladó 
lakosságszámú település  a nemzeti  köznevelésről  szóló 2011. évi  CXC. törvény 
(NKt.) 97.§ (24) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozik, hogy az Nkt. 74. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, 
saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését képes vállalni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Intézményirányító 
Társulás  tagjainak véleményét  kérje  meg a  működési  költségek hozzájárulása 
tekintetében. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős:     Miklós Tamás polgármester
Határidő: azonnal

12.) Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester:  ismerteti az írásos előterjesztést. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítását.
Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a módosítással a leírtak szerint, kézfelemeléssel 
szavazzon.

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

91/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szociális  Szolgálat 
Alapító Okiratának módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja.
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: azonnal

13.) Önkormányzati területen történő zagy-tároló létesítése a Nemzeti Sportközpontok 
által benyújtott kérelem alapján. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  Nemzeti  Sportközpontok  augusztus  9-én 
megkereste az önkormányzatot, hogy a kezelésükben lévő vitorláskikötőben, amely 45 hajó 
befogadására  alkalmas  a  Balaton  vízszint  csökkenése  miatt  iszapkotrást  kívánnak 
megvalósítani.  Kezdeményezték,  hogy  a  kikotrott  anyagot  a  Semsey  major  területén,  az 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  területen  helyeznék  el.  A  szikkasztás  során  keletkező 
felesleges  víz  a  kemping  melletti  árkon  keresztül  a  Balatonba  jutna  vissza.  A  zagytér 
kialakítása,  működtetése  csak  jogerős  szakhatósági  engedély  birtokában  lehet.  Ezzel 
kapcsolatban elkészült az előterjesztés, amely feltételekkel járulna hozzá az elvi egyetértéshez 
is.  A  feltétel  mindennemű  szakhatósági,  környezetvédelmi  engedély  beszerzése,  időbeli 
lehatárolása ennek a tevékenységnek, mennyiségi lehatárolása. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a bizottság alaposan megtárgyalta a napirendet, segítő szándékkal közelített a témához. 4500 
m3 iszapról van szó, ez komoly mennyiség. A bizottságnak több adatra lett volna szüksége. A 
bizottság a jelenlegi tudás birtokában nemleges döntést hozott. A bizottság 4 igen szavazattal, 
nem támogatta a zagy-tér létesítését.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Török Péter képviselő: elmondja, az év első felében kaptak az elnök úrral egy megbízást a 
településfejlesztéssel  kapcsolatos  gondolatokról,  elképzelésekről,  hogy ezt  valamilyen úton 
fogalmazzák meg. Egyik ilyen sarkalatos pontja ennek például a kemping kérdése, ami a jövő 
évben egy fordulóponthoz fog érni.  Ehhez kapcsolódóan ennek a területnek a kezelése  is 
valamilyen módon fókuszba kerülhet. Függetlenül a jó szándéktól, úgy gondolja egy ilyen év 
előtt, ami ennek a területnek egy komoly kérdése lesz, hogy mi fog ott történni, hogyan fog 
dönteni  majd  a  testület,  nem  lenne  most  egy  okos  dolog,  hogy  oda  egy  zagytárolót 
engedélyezzenek.  Nem  a  kérés  szándékával  van  a  baj,  hanem  egy  ilyen  racionálisabb 
kérdéssel a háttérben. Nem lenne bölcs dolog, ha oda valami olyat szavaznának meg, ami 
esetleg  mindjárt  jövőre  egy problémával  fajulna,  hogy ott  zagytározó  van,  ami  esetleg  a 
lehetőségeiket nagyban korlátozza.  Ezt egy időbeli  szerencsétlen egybeesésnek tartja. Mint 
képviselő ez a véleménye erről a kérdésről.
Tóth Csaba Révfülöpi Vízi Sportegyesület Elnöke: úgy gondolja ez a terület alkalmas arra 
a célra, amire kérték, vagyis arra, hogy ott egy szikkasztó működjön. A felesleges víz lefolyik, 
az oda kihordott  üledék,  altalaj,  ami  a kikötőből  kikerül,  keményre  fog ott  száradni,  amit 
utána be lehet füvesíteni. Nem látja, hogy ez a későbbiekben milyen problémát okozhatna 
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azon felül, hogy gyakorlatilag a terület  ezzel értékesebbé válik.  Nem gondolja, hogy ott a 
közeljövőben  olyan  munkálat  kezdődne  meg  –  szállodaépítés,  vagy  ehhez  hasonló  -, 
amelynek komoly alapot kellene ásni. Szíve szerint javasolja a testületnek, hogy fontolja meg 
és engedélyezze ennek a nem kevés anyagnak a lerakását és szikkasztását. Többet nem lehet 
oda lerakni, mint amennyit a terület elbír. Nem látja az aggályokat. Azt is tudomásul veszi, ha 
úgy döntenek, hogy nem. 
Ruza  József  Révfülöpi  Fürdőegyesület:  a  Fürdőegyesület  nevében  tisztelettel  kéri  a 
testületet,  hogy az  elvi  engedély megadásához  szíveskedjen  hozzájárulni.  Amennyiben  be 
tudják bizonyítani, hogy bármilyen kára származik ebből a településnek, akkor természetesen 
az elvi engedély visszavonható.
Miklós Tamás polgármester: képviselő véleménye, augusztus 9-én érkezett a megkeresés. 
Mindenki számára tudott, hogy sok tudósítás volt a balatoni alacsony kikötőállásokról, azok 
nehéz megközelítéséről. Évek óta nem volt kotorva a kikötő, folyamatosan kezdeményezik, 
de erre nem került. Talán most kerülhetne erre sor. A műszaki főtanácsossal helyszíni bejárást 
végeztek a kikötő felügyelővel megnézték az adott területet. Megnézték, hogy korábban hova 
helyezték  el  a  zagy-teret,  ami  most  egy  feltöltött  terület  a  szepezdi  oldalon,  fűvel, 
növényekkel  benőtt.  A  Semsei  major  területén,  ami  most  komposztálószerűen  használt, 
mélyedéses terület, úgy gondolták itt talán elhelyezhető lenne, ha a különféle szakhatóságok 
megfelelő biztosítékot adnak arra, hogy itt tényleg elhelyezhető. Ismerteti az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot. 
A bizottság nem támogatja, gondolják végig. Úgy gondolja, ezzel elősegítik egy turisztikai 
intézmény szolgáltatásainak a jobb biztosítását. Egy tereprendezést valósíthatnak meg abban a 
térben.   Amennyiben  nem kapnak  engedélyt,  akkor  eleve  nem engedélyezhetik  a  munka 
megindítását.  Ha  semmibe  nem  ütközik  támogatásáról  biztosította,  rendezzék  annak  a 
területnek a sorsát. Van bizottsági javaslat, ezt kell elsőként szavazásra bocsátani, utána az 
eredeti határozati javaslatot.

Miklós Tamás polgármester:  aki egyetért  a Gazdasági, Településfejlesztési  és Turisztikai 
Bizottság  határozatával,  amely  nem  támogatja  a  zagytér  létesítését  az  adott  területen  - 
kézfelemeléssel szavazzon.

Miklós Tamás polgármester: kéri megállapítani a szavazás eredményét.
Tóthné Titz Éva jegyző: a bizottsági döntés került elfogadásra. 

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

92/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem  támogatja  a 
Révfülöp  1177  hrsz-ú  ingatlanon  a  jelenleg  elkerített  komposztáló, 
nyesedékaprító  hely  területén  a  Nemzeti  Sportközpontok  kezelésében  lévő 
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vitorláskikötő  mederkotrása  során  keletkező  iszap  elhelyezésére  zagytér 
létesítését.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. szeptember 25. 

14.) Őszirózsa Nyugdíjas Klub anyagi támogatás kérelme.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  ismerteti  az  írásos  előterjesztést.  Az  egyesület  az  elmúlt 
években nem kapott anyagi támogatást. A rendezvényeken aktívan részt vesznek. Autóbusz 
költséghez 125.000 Ft támogatást kérnek. Kéri a bizottság véleményét.
Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen 
szavazattal javasolja a támogatás biztosítását.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a fedezet biztosításra áll a „civil szervezetek, egyéb 
szervek támogatása” előirányzaton. 
Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  a  támogatás  megadásával,  kézfelemeléssel 
szavazzon.

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

93/2012. (IX.10.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Őszirózsa” 
Nyugdíjas  Klub autóbusz  költségeit  125.000 Ft  összeghatárig  a közművelődési 
feladatok keretein belül biztosítja a 2012. évi költségvetésében a II. Működési célú 
pénzeszköz  átadás  2.  Egyéb  támogatás,  „Civil  szervezetek,  egyéb  szervek 
támogatása” cím terhére az előirányzatot átcsoportosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. szeptember 25.

15.)Révfülöp  1162  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú terület  hasznosítására  benyújtott 
kérelem. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: ismerteti az írásos előterjesztést. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
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Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
az  előterjesztésben  leírt  feltételekkel  javasolja  a  8m2  terület  biztosítását  az  1162-hrsz-ú 
ingatlanból.

Kérdés, vélemény, észrevétel:
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: kérdése, gépkocsival ez honnan közelíthető meg? A 
területet  ismeri,  egy árok  veszi  körül.  A vasút  felől  kap  megközelítési  lehetőséget,  vagy 
hogyan? 
Miklós Tamás polgármester:  az anyagot megkapták a képviselők és bizottsági tagok. Ez 
egybefüggő  terület  a  nagy  parkolóval.  A  8m2-re  valószínű  gyalog  fogja  bevinni  a 
gázpalackokat a vállalkozó. Elől hatósági előírások miatt nem tárolhatja. A nagy területből 
kérne 8m2-t, viszont a teljes területet karbantartaná. 
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja,  a vasút épületétől számítva árok húzódik, 
vízlefolyása van egészen a Béke út alatti árokig. Ez az árok nincs bejelölve. Mi a helyzet az 
árokkal?
Miklós Tamás polgármester: az árkot a településgazdálkodási csoport ki fogja takarítani. 
Helyszíni bejárást végeztek, készített néhány felvételt. Függetlenül ettől az előterjesztéstől és 
bérlettől. Az árok kitisztításra kerül, a vasút alatti átereszt is ki kell tisztíttatni.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke:  elmondja,  emellett  van a családi ingatlanuk, 80 éve 
probléma,  hogy  ez  az  árok  feltöltődött,  nem  tisztítja  senki.  Több  alkalommal  itt  kértek 
jogorvoslatot,  az  önkormányzat  azt  mondta  MÁV  terület.  Most,  akkor  szeretné  tisztázni, 
önkormányzati vagy MÁV terület? A MÁV utolsó írásos anyaga az volt, hogy jónéhány évvel 
ezelőtt  kitisztíttatta  és  közölte,  hogy sokkal  többet  ezzel  nem fog foglalkozni.  Egy kicsit 
komplexebb a kérdés. 
Miklós  Tamás  polgármester:  köszöni,  hogy  felhívta  erre  a  figyelmet.  A  MÁV-hoz 
fordulnak, hogy ők tisztítsák ki. A helyszínen azt az információt kapta, hogy önkormányzati 
részen van egy része. Az ároktisztítással vagy a MÁV, vagy az önkormányzat fog foglalkozni. 
Rendezni kell ezt az árkot.
Aki  egyetért,  hogy  a  8m2-es  területet  bérbe  adják,  vállalkozó  vállalja,  hogy  elvégzi  a 
tereprendezési munkákat, körbekeríti, gondoskodik a terület folyamatos karbantartásáról és az 
éves bérleti díjat br. 12.000 Ft összegben határozzák meg, kézfelemeléssel szavazzon.

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

94/2012. (IX.10.) Kt. határozat
a.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Tóth  Gábor  szikvíz  készítő  5  éves  időtartamra,   Révfülöp  1162  hrsz-ú 
önkormányzati  tulajdonú  ingatlanon  8  m2  nagyságú  területet  PB  gázpalack 
tárolás  céljából  béreljen  azzal,  hogy  az  ingatlanon  elvégzi  a  szükséges 
tereprendezési munkákat, körbekeríti és gondoskodik a bérlet időtartama alatt 
annak folyamatos karbantartásáról.
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A Képviselő-testület  az  ingatlan  éves  bérleti  díját  bruttó  12.000  Ft  összegben 
határozza meg.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés 
megkötésére.

b.)  A  Képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  vállalkozó  által  előállított 
terméken a „Révfülöpi Szikvíz” termékelnevezés szerepeljen.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.

Bejelentések:
Gángó  István  képviselő:  elmondja,  a  decemberi  ülésen  hoztak  egy  döntést,  a  kemping 
ügyével kapcsolatos iratanyagot a képviselők megkapják tekintettel arra, hogy egy év múlva 
lejár  a  bérleti  szerződés.  Nagyon  fajsúlyos  kérdés.  A  mai  napig  nem  történt  intézkedés. 
Kérdése miért nem? Petőfi utcában Török Józsefék területével határosan a támfal megrogyott, 
balesetveszélyessé vált. Nem történt intézkedés eddig. Most nagy szárazság volt, ha lesz egy 
bőségesebb eső, majd lesz a fagy, ott bekövetkezik valami. Kérdés, kisebb javítási munkával 
el tudják kerülni, vagy esetleg leomlik a támfal. Ez azt jelentené, hogy akkor a Petőfi utcát 
egy darabig le kellene zárni. Orvosi rendelőnek a tetején egy kúpcserép hiányzik és pár darab 
cserép is hiányzik róla, ki kellene cserélni.
Miklós  Tamás polgármester:  köszöni  a  bejelentést.  Bejelenti,  hogy szeptember  második 
felében  az  önkormányzati  intézmények,  ingatlanok,  építmények  teljes  műszaki 
felülvizsgálatát  fogja  elrendelni,  mérnökkel,  szakemberekkel  egy  általános  bejárást 
kezdeményez. Az orvosi rendelő tetején lévő kúpcseréppel kapcsolatban intézkedést kér. 
Kemping előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, többször megkereste levélben a kempinget 
üzemeltető zrt vezetőjét Nagy Gábor urat. Választ most kapott, miután tárgyalást folytatott 
júliusban egy pályázat kapcsán itt a hivatalban.  Kaptak némi információt, a következő ülésre 
megkapják  a  képviselők.   Októberi  ülésre  testületi  előterjesztést  készítenek  a  kemping 
jövőjével kapcsolatban. A támfallal kapcsolatban elmondja, a bizottság is foglalkozott ezzel a 
kérdéssel. Úgy tudja ebben történt konkrét intézkedés is.
Müller Márton vezető tanácsos: elmondja, Molnár Tibor tervezővel a szerződés aláírásra 
került. A helyszínt megnézte a tervező. Két hete megsürgette nála az anyagot. 
Török  Péter  RIVE  képviselő:  elmondja,  az  augusztusban  zajló  országos  utánpótlás 
bajnokságon az  egyesületük  jelentős  eredményt  ért  el  OPTIMIST hajóosztályban,  ifjúsági 
kategóriában két bronz és egy ezüst érmet szerzett. Serdülő kategóriában pedig mindhárom 
érmet a bajnoki címet, ezüst és a bronz érmet is ők nyerték meg. Ez egy újabb nagy eredmény 
volt, amelyet szeretett volna megosztani a képviselő-testület tagjaival.
Miklós Tamás polgármester: mindnyájuk nevében gratulál az elért eredményekhez.
Tóth Csaba Vízi Sportegyesület Elnöke: elmondja, kikötő létesítésével kapcsolatban úgy 
gondolja elég sok a félrevezető információ. Részt vett kikötő üzemeltetésében, van megfelelő 
rálátása, tapasztalata, információja, amit nagyon szívesen megoszt mindenkivel. 
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Miklós  Tamás polgármester:  köszöni  a  felajánlott  segítséget.  Megköszöni  a  részvételt  a 
képviselő-testület ülését 19.07 órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Varga Béláné                                             Gángó István 
önkormányzati képviselők
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