Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 19én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kondor Géza, Eitner József, Gángó István képviselő-testületi tagok
Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő, Török Péter képviselő.
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző.
Tanácskozási joggal jelen van: Ruza József Révfülöpi Fürdőegyesület,
Dianovics Béla Polgár Kör Elnöke,
Tóth Csaba Vízi Sportegyesület Elnöke.
A lakosság részéről: 1 fő. (Rick Csaba Nemzeti Sportközpontok részéről)

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelen lévő civil
szervezetek képviselőit. Megállapítja, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés
határozatképes, mivel az 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 Eitner József képviselő urat és Kondor Géza képviselő urat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Eitner József és Kondor Géza képviselő-testületi tagok.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, ahogyan levelében is jelezte, egy napirend ismételt
megtárgyalása végett rendkívüli ülés hívott össze, illetve egy sürgős ügyben kéri a testület
állásfoglalását.
Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó javaslatot.
Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

Napirend
1.) Önkormányzati területen történő zagytároló létesítésére Nemzeti Sportközpontok által
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benyújtott kérelem.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
2.) Kistérségi tulajdonban lévő FORD autóbusz vételi szándékról döntés.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
1.) Önkormányzati területen történő zagytároló létesítésére Nemzeti Sportközpontok
által benyújtott kérelem.
Miklós Tamás polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, a 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi
ülésen a 13. napirendi pont keretében a szavazást követően az eredmény megállapítása
hibásan történt, a döntés így jogszabályt sértő volt.
Az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (3) bekezdése értelmében: „A jegyző köteles jelezni a
képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést
észlel”.
A testületi ülést követően a döntéseket megvizsgálva észlelte, hogy a 13. napirendi pontnál a
döntés nem volt helyes. A feltett kérdésre 3 igen, 1 tartózkodás és 2 nem szavazás történt.
Ezen szavazati arányra a testületi ülésen megállapított eredmény helytelen volt, mivel nem
volt meg a feltett kérdésre a többségi 4 igen szavazat, a jelenlévő 6 fő többsége.
Az SZMSZ. 20. § (3) bekezdése alapján: „Egyszerű többség esetén a javaslat elfogadásához,
a határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.
Amennyiben a javaslat a jelenlévő települési képviselők több mint felének igen szavazatát
nem kapta meg, a javaslatot elutasították”.
A fentiek értelmében az önkormányzati törvény szerint jelezte polgármester úr felé a
jogszabálysértő döntést, a hibás eredmény-megállapítás miatt. Polgármester úr az
önkormányzati Tv. 35. § (3) bekezdés értelmében kezdeményezte az ülés összehívását, a
döntés ismételt megtárgyalását.
Javasolja, hogy a jogszabálysértő döntést a képviselő-testület vonja vissza, majd az eredeti
határozati javaslat feltevését követően ismételten döntsön a feltett kérdésben.
Miklós Tamás polgármester: mivel a határozat nem kapott többségi szavazatot, jegyző
asszony javasolta a 92/2012 (IX.10.) Kt. számú határozat visszavonását. Ismerteti a határozati
javaslatot a visszavonásról.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért az ismertetett határozati javaslat alapján a
92/2012. (IX.10.) Kt. határozat visszavonásával, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
95/2012. (IX.19.) Kt. határozat
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Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2012. (IX.10.) Kt.
határozatot eljárási, eredmény megállapítási hiba miatt visszavonja.
Miklós Tamás polgármester: a napirend tárgyalásával kapcsolatban a bizottsági javaslat
szavaztatásra került a múlt ülésen és nem kapott többségét. Megkérdezi jegyző asszonyt van-e
lehetőség a napirendet újratárgyalni, vagy szavazásra kell bocsátani az eredeti határozati
javaslatot?
Tóthné Titz Éva jegyző: az önkormányzati törvény szerint erre van lehetőség. Idézi az ide
vonatkozó paragrafust.
Miklós Tamás polgármester: a múltkori ülésen mindenki elmondta véleményét. Megkérdezi
van-e valakinek kérdése, véleménye a napirenddel kapcsolatban a szavazás előtt?
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Ruza József Révfülöpi Fürdőegyesület képviseletében: elmondja, tudomása szerint
elkészült a hivatalos irat, amely az iszap minősítéséről szól, ez alapján egyértelművé vált,
hogy nem veszélyes és nem szennyező anyagnak minősül. Kéri a képviselő-testületet, hogy
járuljon hozzá az előzetes elvi engedélyhez. A Balatonban nincs víz, ennek folyománya, hogy
a kikötőt rendeltetésszerűen nem tudják használni. Ha ezt tudják használni, az Révfülöp
hírének, nevének nem árt, a kikötő használható, a munkahelyeket meg tudják tartani, vagy
esetleg újakat tudnak teremteni a kikötő üzemeltetése során.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: csatlakozik az előtte szólóhoz. Úgy érzi, akik a múltkor
nemmel szavaztak az indította őket erre, hogy nem tudták pontosan mi is ez az anyag
tulajdonképpen. Ez lehet egy félelem. Ennek a kikötőnek a kezelése nem régen egy állami
cégnek a kezébe került, ami valószínű a kormány szempontjából a sport programba bele fog
illeszkedni. Esetleg olimpiai jellegű utánpótlás is történik itt. A kapcsolat az önkormányzat
részéről és a lakosság részéről sem lenne rossz. A civil szervezet és a saját véleménye, hogy
támogatni kellene ezt a dolgot.
Varga Béláné alpolgármester: hány révfülöpi dolgozik, (dolgozott) jelenleg a kikötőben?
Miklós Tamás polgármester: megadja a szót Rick Csabának a Nemzeti Sportközpontok
képviselőjének.
Rick Csaba Nemzeti Sportközpontok képviselője: elmondja, az alkalmazottak Tóth Gábor
alkalmazottaiból kerülnek ki, az NSK jelenleg 4 alkalmazottat foglalkoztat a kikötőben. Ezek
közül Balatonrendesről jár egy takarítónő, a kertészt folyamatosan keresik. Vannak
jelentkezők Tapolcáról, különböző helyekről, érdekes módon Révfülöpön nem találnak senkit.
Nagyon szívesen alkalmaznák őket, ha jelentkeznének munkára.
Gángó István képviselő: miért nem találnak révfülöpit munkára? Meg kell nézni a munka és
a fizetés arányát. Az állás nem szakmához kötött, nem megfelelő szintű az anyagi juttatás.
Vállalkozó működteti az egységet. El kellene mondani, ha érintettség van, azt kellene
mondani, például ott van a hajója, és ezért javasolja a támogatást. A köznek az érdekeit
képviselik. A 4500 m3 hatalmas mennyiség.
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Miklós Tamás polgármester: álláspontja ismert, a múltkori ülésen elmondta véleményét,
hogy miért tartja fontosnak és ezt fenntartja. Ismerteti az eredeti előterjesztés szerinti
határozati javaslatot.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:
96/2012. (IX.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete elutasítja (többségi
szavazat hiányában) a Révfülöp 1177 hrsz-ú ingatlanon a jelenleg elkerített
komposztáló, nyesedékaprító hely területén a Nemzeti Sportközpontok
kezelésében lévő vitorláskikötő mederkotrása során keletkező iszap elhelyezésére
a zagytér létesítését.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. szeptember 25.
2.) Kistérségi tulajdonban lévő FORD autóbusz vételi szándékról döntés.
(szóbeli előterjesztés)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás
átalakulás előtt áll. A Tanács elhatározta, hogy felértékelteti a gépjárműveket, illetve a
tulajdonában lévő ingatlanokat, ingóságokat. Elvégezték a gépjárművek értékelését.
Felmerült, egy esetleges vételi szándék a FORD autóbuszra, ami 17 személyes, 2006. évi
gépjármű, ennek az értéke 2.056 e Ft + Áfa. Akár iskolabuszként, bizonyos rendezvényekhez
kapcsolódóan, akár üzleti célú használatra érdemes lenne ezzel foglalkozni. 17-én Kondor
Géza bizottsági elnök úrral és Varga Béláné alpolgármester asszonnyal megnézték a
gépjárművet, információkat kértek a működtetésével kapcsolatban. Iskolavezetővel történt
egyeztetéseknél, iskolafenntartói ülésen is felmerült, hogy mennyivel jobb lenne, ha
szállíthatnák a gyermekeket, hasonlóan a többi településhez. Révfülöpnek nincs falugondnoki
autóbusza. A kisbusz megvételével a településen nyújtott szolgáltatásokat segítenék elő.
Pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Ismerteti a határozati javaslatot. „Révfülöp Nagyközség
Képviselő-testülete vételi szándékát fejezi ki Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulásának a társulás tulajdonában lévő 17 személyes 2006. évi FORD autóbusz KMZ 857es rendszámú megvásárlására. A Társulási Tanács ajánlatában közölt ár 2.056 e Ft+ Áfa. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.”
Kérdés:
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: kérdése hány kilométer van a gépjárműben, mennyi a
tervezett havi fenntartási költsége? Tekintettel arra, hogy gyermekszállítás kerülhet szóba, ott
szigorú előírások vannak. Szüksége van pillanatnyilag az önkormányzatnak erre a gépkocsira?
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Miklós Tamás polgármester: szükség lenne rá, például, most a nyugdíjas klub számára nem
kellett volna pénzt adni, hogy elmenjenek kirándulni. A kisebb utakra fel van szerelve a
megfelelő biztonsági eszközökkel. Eddig is használták ilyen szállításokra.
Varga Béláné alpolgármester: folyamatosan szállította a gyerekeket úszásoktatásra is. Jól
megkímélt, viszonylag nem magas a fogyasztása 10 liter 100 kilométerenként. Amellett, hogy
az óvodásokat tudnák szállítani, más iskolának, óvodának is tudnának szolgáltatni.
Nyugdíjasoknak tudnának segíteni, vagy az egész mikro-térségnek szolgáltatást tudnának
nyújtani. Mindenképpen javasolja, hogy vegyék meg.
Miklós Tamás polgármester: előnyösnek tűnik ez a vásárlás. Most nem vásárlásról, hanem
szándékról van szó. Szeptember 20-ig kell választ adni. Van olyan munkatárs, akinek
autóbuszvezetői jogosítványa van. A települési komfort és a szolgáltatás növelését tudnák
biztosítani a helyi lakosoknak.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: két kérdésére nem kapott választ.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
a gépkocsi 2006-os évjáratú, kb. 180.000 km van benne. 3000 cm3-es disel, gazdaságos,
hosszú élettartamú autó. Vezetővel együtt 17 személyes, az ülések variálhatók. Ez nagyon
kedvező ár. A hasznosítása rajtuk múlik. A konkrét döntés előtt szerveznek egy utat és meg
lehet nézni az autóbuszt.
Miklós Tamás polgármester: a fenntartási költségre nem készítettek számítást, mert
programot kell rá készíteni.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, legalább
évente 10 alkalommal mentek versenyekre ezzel a busszal. Kiváló, kényelmes. Óvódásokat
szintén szállította. Ez egy nagyon jó vétel lenne.
Gángó István képviselő: elmondja, nem csak megvenni kell, hanem fenn is kell tartani. Nem
tartja jónak, hogy spontán idehozták. Hiányzik egy momentum, hogy mennyibe kerül. Most
ne foglalkozzanak vele. Felajánlották, hogy saját pénzen az intézményt fenntartják, az
adófizetők pénzével gazdálkodnak. Véleménye szerint sokkal olcsóbb lenne, ha buszjegyet
váltanának. Ilyenbe nem szabad gondolkodni. Vannak járművei az önkormányzatnak. Lehet
nevetni, amit mond.
Miklós Tamás polgármester: kéri, ne személyeskedjenek.
Gángó István képviselő: a többi intézményt, ha megnézik nincsen teherautójuk. Meg kell
nézni az autót, drágán vették lehetett volna olcsóbban is venni. Látnak valamit, ne csapjanak
rá, a polgárok pénzével gazdálkodnak. Sok munkát nem tudnak elvégezni, mert nincs rá pénz.
A járművek a szabadban vannak, nincs garázs. Fontolják meg. Még a gondolatával se
kacérkodjanak. Vigye, akinek szükséges, úgy érzi ennél fontosabb dolgokra is szükség van.
Tóth Csaba Vízi Sportegyesület Elnöke: ha ez megvásárlásra kerül, egy hiányt lehet vele
pótolni. Okosan megszervezve lehet ezt hasznosítani, nem csak a fenntartási költségét, hanem
még profitot is termelni belőle.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, jó néhány éve vásároltak a polgárőrségnek
egy gépkocsit, adott-e erre az önkormányzat pénzt? Ez az autó a Diófa utcában áll 10 éve.
Ebből okulva nem lenne célszerű használt gépkocsit venni. Volt már arra példa, hogy azért
kellett adót emelni nem is egyszer, mert azzal kellett ezt alátámasztani, az önkormányzat
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racionálisan tudjon működni. Ki fogja ennek a levét meginni? Az az állampolgár, akinek az
adóját megemelik. Van-e erre fedezet, van-e erre annyira szükség? Ideológiát mindenre lehet
találni. Maga részéről úgy érzi ez egyáltalán nem olyan fontos.
Miklós Tamás polgármester: megadja másodszor a szót Gángó képviselő úrnak.
Gángó István képviselő: van egy Suzuki autó is az önkormányzat használatában. A
polgárőrségnek az önkormányzat vásárolta az autót annak idején. Azt sem tudják hogyan áll a
vagyonnyilvántartásban.
Miklós Tamás polgármester: szükség van az autóbuszra, mert az állampolgároknak akarnak
valamit biztosítani. Fedezet van rá a plusz bevétel terhére. A gazdasági programban szerepel
az autóbusz lehetőség szerinti beszerzése, település javára történő hasznosítása. Nem iskolai
busz lesz. Előzetesen a szándékot kellene megfogalmazni.
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület vételi szándékát fejezi ki a társulás tulajdonába
lévő 17 személyes Ford autóbusz megvásárlására, a társulás ajánlatában közölt ár 2.056.000
Ft+ áfa összegben és a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedés megtételére – kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
97/2012. (IX.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete vételi szándékát fejezi
ki a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának a Társulás
tulajdonában lévő 17 személyes 2006. évi FORD autóbusz KMZ 857
megvásárlására. A Társulási Tanács ajánlatában közölt ár 2.056.000.- Ft + Áfa.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések:
Miklós Tamás polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy múlt héten pénteken
kapott egy meghívót Vella Zsolt polgármester úrtól, aki a testületi határozatuk alapján 6
polgármester nevében meghívta 18-án 9 órára az ábrahámhegyi hivatalba közös
önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában tartott megbeszélésre. A megbeszélésen részt
vett Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld, Kővágóörs, Kékkút, Mindszentkálla
polgármestere. Kinyilvánították, hogy a Kővágóörs székhelyű közös önkormányzati hivatal
létrehozására hozott határozataik nem Révfülöp ellen irányultak. Döntésüket a kisebb
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló szándék, a nagy településektől való függőségük
csökkentése érdekében hozták. Korábbi szándéknyilatkozatukat is fenntartják, de lehetőséget
látnak Révfülöp esetleges csatlakozására a kővágóörsi közös hivatalhoz, amelyet későbbi
tárgyaláson lehet egyeztetni. Kérte, hogy az ülésről küldjék meg az emlékeztetőt. Kővágóörsi
székhelyű közös hivatal mellett teszik le a voksukat a polgármesterek. Közös tanácskozást
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kezdeményezett a Káli-medence és Balaton-parti települések polgármestereinek részvételével
ebben a témában. Tudomása szerint Révfülöpnek, Köveskálnak, Balatonhenyének,
Szentbékkállának nem lesz hivatala. Ezen települések lakosságszáma 1995 fő. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy Lasztovicza úr a tapolcai kistérségi társulási ülésen tájékoztatót tartott, és
a jövőbeni feladatokról is szót ejtett. Ő a 4-5000-es hivatalok létrehozását szorgalmazta.
Kérdés, hogyan tovább. Kéri az elképzeléseket. Októberi ülésre napirendre tűzik.
Több bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt az ülést 18.00 órakor berekesztette.
kmft.
Miklós Tamás
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Eitner József

Kondor Géza
képviselő-testületi tagok.
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