Szám: 1/3/19/2012.
Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Török Péter, Eitner József képviselő-testületi tagok.
Távolmaradását bejelentette: Kondor Géza, Kálomista Gábor, Gángó István
képviselő-testületi tag.
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton vezető főtanácsos,
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs, Kondorné Pintér
Zsuzsanna művelődésszervező, Molnár Júlia könyvtárvezető,
Németh László iskolaigazgató.
Tanácskozási joggal jelen van: Révfülöpi Fürdőegyesület részéről Zsitnyányi István elnök,
Révfülöpi Polgári Kör részéről: Dianovics Béla elnök,
Révfülöpi Vízi Sportegyesület részéről: Tóth Csaba elnök.
Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenlévő civil
szervezetek képviselőit, a napirend előterjesztőit és a televízió előtt ülő nézőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő
képviselő és a polgármester jelen van. Távolmaradását bejelentette Kondor Géza külföldi útja
miatt, Kálomista Gábor szintén külföldön van, ill. Gángó István egyéb okokra hivatkozással.
Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, kéri vita nélkül szavazzanak róla.
Javasolja Varga Béláné alpolgármester asszonyt és Eitner József képviselő urat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga Béláné alpolgármester, Eitner József képviselő.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottság elnökének beszámolója a
két ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: szóbeli kiegészítés. Az október 15-i ülés óta történt
legfontosabb események. Két rendkívüli testületi ülést is össze kellett hívni. Révfülöp
Nagyközség Képviselő-testülete rendkívüli ülésére került sor 2012. október 29-én, ahol a
Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyásáról hoztak egyhangúlag
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döntést. Ez alapján a Révfülöpi Polgármesteri Hivatal személyi állományából egy fő
jogviszonyváltással a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatalának
kormánytisztviselőjeként fog tovább dolgozni januártól. Ehhez kapcsolódva
eszközállományról is döntött a testület. Tájékoztatja a település lakóit, hogy a megállapodás
szerint Révfülöpön járási ügysegéd is működni fog, aki hetente meghatározott napon
ügyfélfogadást fog tartani a polgármesteri hivatal épületében. A második rendkívüli
képviselő-testületi ülést november 12-én tartották. Napirendjén döntés született a helyi
általános iskola 2013. január 1-től történő működtetéséről. Révfülöp nagyközség
kinyilvánította szándékát, hogy január 1-től állami fenntartásba kerülő oktatási intézmény
működtetéséhez hozzá kíván járulni. Második napirendi pontként szerepelt az „általános
iskola villamos-energia ellátásának kiváltására, megtakarítására irányuló helyi hő és villamosenergia igény kielégítése, megújuló energia forrásokkal” című KEOP pályázaton való
részvételt. A képviselő-testület nem támogatta a pályázaton való részvételt. További fontos
események: október 24-én elnökségi, november 7-én pedig közgyűlésen vett részt a Tapolcai
Kistérség Többcélú Társulási Tanács szervezeténél. Itt is olyan fontos témák szerepeltek, mint
az önkormányzati feladat-ellátás várható lehetőségei, a többcélú társulás jövője. A társulás
tulajdonában lévő gépjárművek hasznosítása, a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat intézményvezetői munkakörére pályázat kiírása. November 14-é a tapolcai
székhelyű Helyi Védelmi Bizottság ülésén vett részt, ahol a téli rendkívüli időjárási
viszonyokból adódó lakosságvédelmi feladatokról kaptak tájékoztatást. November 15-én a
polgármesteri hivatalban került megszervezésre a helyi polgári védelmi kiképzést, amelyen a
katasztrófavédelmi feladatok ellátására létrejött helyi polgári védelmi szervezet 2005-ben
kialakított állománya, mintegy 30 fő vett részt. Horváth András alezredes adott részletes
tájékoztatást a feladatokról, kötelezettségekről. Elmondja, az új katasztrófavédelmi törvény és
a rövidesen megjelenő, a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló BM rendelet
alapján, Révfülöp a II. katasztrófavédelmi osztályba fog tartozni. Ez azt jelenti, hogy a 30 fős
polgári védelmi állomány létszámát kötelezően 50 főre kell emelni.
A Petőfi utcát határoló, azt megtámasztó terméskő támfal egy szakasza leomlott,
balesetveszélyes. Molnár Tibor statikus-tervezővel megvizsgáltatták és szakvéleményében
megállapította, hogy az építményt kb. 10 m hosszúságában minél előbb helyre kell állítani. A
statikus tervező által készített árazatlan költségvetésre kivitelezői árajánlatot kértek három
helyi vállalkozótól. A pályázatokat ma reggel bontották, a legalacsonyabb ajánlattevő Csécs
és Társa Kereskedelmi Szolgáltató Bt került kijelölésre fenti munka elvégzésére 1.346.846 Ft
bruttó összegben. Ez a költségvetésben tervezett költség.
Tájékoztatja a képviselő-testület, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására igényt
nyújtott be az önkormányzat idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésére fejezeti kezelésű
előirányzatból nyújtandó támogatásra, amelyet pozitívan bíráltak el és a fenti kezelésű
előirányzatból 4.008 e Ft célzott támogatást kap az önkormányzat várhatóan. Erre a
támogatási szerződés megkötése most történik.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság átruházott
hatáskörben a november 13-i zárt ülésén az alábbi határozatokat hozta: átmeneti segélyre
összesen 14 fő adott be kérelmet, ebből 4 fő részére 20.000 Ft/fő átmeneti segélyt, 1 fő részére
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15.000 Ft/fő átmeneti segélyt, 7 fő részére 10.000 Ft/fő átmeneti segély került megállapításra.
Ez összesen 165.000 Ft. Két kérelme elutasításra került jövedelemhatár túllépése miatt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki elfogadja a szóbeli kiegészítésekkel az írásbeli jelentést,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
117/2012. (XI.19.) 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. Elmondja a 10. napirendi ponthoz szükséges a képviselő-testület állásfoglalása,
most érkezett az anyag, ezért került az anyag sürgősségi indokkal előterjesztésre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
1. Beszámoló Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves
költségvetési teljesítés helyzetéről.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
2. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
3. A 2012. évi önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a
2013. évi önkormányzati kulturális rendezvénynaptár tervezete.
Előterjesztő: Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező
4. A Révfülöpi Közösségi Ház (IKSZT) 2013 évi működésének terve.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
5. Beszámoló a helyi nyilvános könyvtári ellátásról, a Nagyközségi Könyvtár
működéséről.
Előterjesztő: Molnár Júlia könyvtáros
6. Révfülöp nagyközség közvilágítási hálózat bővítése (II. ütem).
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
7. Önkormányzati konyha Általános Iskoláról történő leválasztása és önkormányzati
szakfeladatként történő működtetése 2013. január 1-től.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
8. Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
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Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
9. A „Balaton Régió Közbiztonságáért” díj elismerés anyagi támogatása. (szóbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
10. Kötelező felvételt biztosító iskolák járási körzethatárának véleményezése. (sürgősségi
indítvány)

Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
1.) Beszámoló Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. I-III. negyedéves
költségvetési teljesítés helyzetéről. (Írásos anyagot a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét. Kéri jegyző asszonyt ismertesse
a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság véleményét, mivel a bizottság
elnöke és az ülésen résztvett bizottsági tagok sincsenek jelen.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a gazdálkodás
bevételei és kiadásai időarányosan teljesültek, a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai bizottság elnöke helyett:
Tóthné Titz Éva jegyző: a bizottság 2 igen szavazat és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja
a beszámolót.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, hozzászólás:
Miklós Tamás polgármester: részletes, írásos anyagot kapott minden képviselő, ill.
bizottsági tag. Elmondja, hogy eredményes és szigorú költségvetést teljesítettek. Több mint
félmilliárd forinttal gazdálkodik a település ebben az esztendőben. A kiadások a tervezett
szerint alakultak időarányosan. A bevételek a jó időjárásnak és a jó turisztikai szezonnak
köszönhetően meghaladják a tervezettet. Az előttük álló feladatok megvalósítását végig tudják
vinni az év folyamán.
Aki elfogadja az előterjesztést, a bizottsági vélemény alapján - kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
118/2012. (XI.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata 2012. I-III. negyedéves költségvetési teljesítés helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja.

2.)Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az első háromnegyedévet érintő költségvetési
módosítások pontosítása, kiegészítésre átvezetésre kerültek. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
4

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai bizottság elnöke helyett:
Tóthné Titz Éva jegyző:
a bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra
javasolja a rendeletmódosítást.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, 503 millióról módosítás alapján, 511 millióra
emelkedett a költségvetés. A költségvetés főösszege 511 millióra emelkedik.
Aki egyetért az előterjesztéssel és a bizottságok véleményével- kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a
13/2012. (XI. 22.) önkormányzati rendeletet
„Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.”
3.)A 2012. évi önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a
2013. évi önkormányzati kulturális rendezvénynaptár tervezete.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi az előterjesztés elkészítőjét van-e szóbeli
kiegészítése?
Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: köszöni, nincs szóbeli kiegészítése.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság
részletesen megtárgyalta az anyagot. Az idei évben 70 program került megvalósításra, minden
hétre több mint egy rendezvény jutott. A bizottság elismerését fejezi ki Kondorné Pintér
Zsuzsanna művelődésszervezőnek és Kovács Péternek a színvonalas munkáért. A bizottság
javasolja 2013-ban a Fülöp-kert rendbetételét, beleértve a szabadtéri színpad végleges
kialakítását, befejezését, mellékhelyiségek kialakítását is. A bizottság javasolja továbbá a két
évforduló, Révfülöp önálló községgé alakulásának 70., és nagyközséggé válás 40.
évfordulójának a megemlékezését. A bizottság az előterjesztést 2 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, hozzászólás:
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, a Fülöp-kerttel kapcsolatban nagyon egyet tud
érteni. Révfülöpön nyáron van a rendezvények zöme, akkor van a legnagyobb látogatottság is.
5

Úgy gondolja, a Fülöp-kertet rendbe kell tenni, alkalmassá kell tenni színvonalas műsorok
rendezésére is.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, valóban ez az volt, amikor a legnagyobb
számú rendezvények kerültek bemutatásra. A felsorolt programok az igényeknek megfelelően
lett összeállítva. A sörkertnél kellene a nézőtérrel valamit csinálni, mert eléggé hepe-hupás a
terület. A jövőben fordítani kellene arra, hogy ennek a környezete színvonalasabb legyen. A
nézőtér világítása sem a legjobban megoldott. Az előadó és a néző közötti kontaktus nagyon
fontos.
Miklós Tamás polgármester: örül a hozzászólások tartalmának, a szolgáltatási színterek
színvonalának az emeléséről beszélnek. Évek óta foglalkoznak a fedett szabadtéri színpad
kérdésével ez minden évben előjön. Idén is terveztek bizonyos összeget a környezet
létrehozására. Ha együttgondolkodva tovább tudnak lépni a nyárra már részben vagy teljes
egészében rendezettebb körülmények között, biztonságosabban lehet a rendezvényeket a
Fülöp-kertben megvalósítani. Tájékoztatásul elmondja, holnapra hirdettek egy közös bejárást,
amely pontosítaná a Fülöp-kert és környéke, Halász utca fejlesztés - korábban már egyszer
tervközi egyeztetésen - átesett tervanyagát.
Képviselői véleménye; rendkívül fontos, hogy közösségi rendezvények és szolgáltatások
lehetőséget adjanak a településen élőknek, hogy téli, őszi, tavaszi időszakban össze tudjanak
járni, legyen olyan esemény, rendezvény, ahol egymással is találkoznak. Helybe jönnek olyan
szolgáltatások, ismeretterjesztő előadások, művészeti dolgok, amelyet egy olyan időszakban,
amikor az anyagi körülmények mindenkinél beszűkülnek, a településen egy ilyen
szolgáltatáshoz hozzá tud jutni. Nyáron rendkívül fontos a színvonalas, vendégek számára
élvezhető programok tartása. Fontos továbbra is, hogy még jobban kell élni azoknak az
embereknek a bevonásával, akik hozzá tudnak járulni, segíteni a programok, rendezvények
szervezését, akár előadóként, akár ismeretközlőként.
Bizottsági vélemény, hogy elfogadásra kerüljön a tervezet. A jövő évben az évfordulókhoz
kapcsolódóan a leírtak szerint, széles plénumra támaszkodva, közös konszenzuson alapuló
programokat szervezzenek az önálló községgé alakulás 70. évfordulója alkalmával, illetve a
szabadtéri rendezvényszínpad és annak a térségnek a rendezését vegyék előre. Ezt kiemelten
kezeljék. Aki egyetért az előterjesztéssel és a bizottság véleményével, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
119/2012. (XI.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja „A 2012. évi
önkormányzati kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, a 2013. évi
önkormányzati kulturális rendezvénynaptár tervezete” c. előterjesztést.
A Képviselő-testület javasolja, hogy a 2013-as esztendőben kiemelten kezeljék
Révfülöp önálló községgé alakulásának 70. évfordulójával kapcsolatos programok
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szervezését, illetve a szabadtéri rendezvény színpad és annak környékének
rendezését.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: folyamatos
4.)A Révfülöpi Közösségi Ház (IKSZT) 2013. évi működésének terve.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi Kondorné Pintér Zsuzsannát kívánja-e szóban
kiegészíteni az előterjesztést?
Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: köszöni, nem kívánja kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai bizottság elnöke helyett
Tóthné Titz Éva jegyző: a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság javasolja,
készüljön egy konkrét programtervezet a 2013. évi programokkal kapcsolatban. A bizottság 2
igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Miklós Tamás polgármester: a bizottság foglalkozott a nyitva tartással kapcsolatban is.
Abban maradtak, hogy válasszák külön a dolgozók nyitva tartását, a tényleges
intézményüzemelési lehetőség időtartamtól.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: egy olyan variációban
döntöttek, hogy előzetes bejelentkezés alapján maximum kedd és pénteken 20.00 óráig
használható.
Kérdés:
Varga Béláné alpolgármester: ez a pályázat kötelezettségeket ír elő, kérdése hogyan tudnak
eleget tenni, vagy eleget tudnak –e tenni ezeknek az előírásoknak?
Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: válasz: eleget tudnak tenni az
előírásoknak, mert vannak átfedések a kulturális rendezvények és e között. Ezt az
augusztusban módosított rendelet teszi lehetővé, előtte nem tudtak volna eleget tenni. Most
beágyazhatók azok a rendezvények is, amelyek más helyszínen valósulnak meg.
Vélemény, hozzászólás:
Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: elmondja, egy részletes programterv
mindenképpen készülni fog, mert ezt november 30-ig el is kell készíteni a jövő évre és be is
kell küldeni jóváhagyásra.
Miklós Tamás polgármester: ebbe kell bevonni embereket, ahogyan az előbb is elmondta.
Színtér van, aki járt a könyvtárban kellemes, jó. A másik oldalon kisebb-nagyobb helyiségek
vannak. Lehetőséget kell adni a kisebb klubszerű összejövetelekre, a helyi
kezdeményezéseket felkarolni. Amire van igény, amire összejönnek az emberek.
Folyamatosan meg kell hirdetni az üzlethelyiségeket is. Fiatal vállalkozókat tudnak segíteni a
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vállalkozás indításában, üzlethelyiség kedvezményes bérbeadásával. Ezt hirdetni kell, a helyi
újságba meg kell jelentetni.
Aki elfogadja az előterjesztést – kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
120/2012. (XI.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Révfülöpi
Közösségi Ház (IKSZT) 2013. évi működési tervét.
5.)Beszámoló a helyi nyilvános könyvtári ellátásról, a Nagyközségi Könyvtár
működéséről. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi az előterjesztőt kívánja-e szóban kiegészíteni az
anyagot?
Molnár Júlia könyvtáros: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság javasolja,
hogy a könyvtár SZMSZ felülvizsgálata minél előbb kerüljön elkészítésre. A bizottság
javasolja három darab számítógép vásárlását a könyvtárba, továbbá fontosnak a tartja a járda
mielőbbi elkészítését az iskola és az IKSZT épület között. Fentiekkel a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Miklós Tamás polgármester: elmondja, októberben elfogadták a könyvtári, múzeumi,
közművelődési törvény módosítását, mely alapvetően átformálja a nyilvános könyvtáraknak, a
múzeumi intézményeknek a működését is. Javasolja, ahogyan bizottsági javaslatként is
elhangzott, hogy a könyvtári, illetve a múzeumi működési jogszabályokat, a két intézmény
iratait, SZMSZ-ét át kell tekinteni és a következő testületi ülésre előterjeszteni. Normatíva és
feladattámogatás csak a rendben lévő intézmények után igényelhető felelősségteljesen.
Lehetőleg még ebben az évben pontosításra kerüljenek. A járdával kapcsolatban folyamatosan
dolgoznak. Megkérdezi Müller Mártont, hogyan állnak ezzel jelen pillanatban?
Müller Márton vezető főtanácsos: jelen pillanatban engedélyezés alatt áll. A kiviteli tervek
elkészültek. Megkérték a közútkezelői hozzájárulást, mert enélkül nem lehet megvalósítani,
ezt megkapták. Most felküldték az útügyi hatósághoz, mert koncessziós szerződést kell kötni.
Remények szerint december körül meg lesz az engedélyezés.
Miklós Tamás polgármester: ezt követően közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Kiemelt
feladatként kezelik. Számítógép használatra nagy az igény, meglátják a jövő évi költségvetési
tervezésnél. A régi gépek elavultak.
Aki elfogadja a beszámolót azzal a kiegészítéssel, hogy az SZMSZ-eket és a jogi iratokat át
kell tekinteni a következő testületi ülésre, mind a könyvtár, mind a múzeum tekintetében.
Tóthné Titz Éva jegyző: ezek még jelenleg nem különálló intézmények, át kell tekinteni a
jogszabályoknak megfelelően, hogyan lehet ezt elvégezni.
Miklós Tamás polgármester: fel sem merült, hogy jelenleg különálló intézmény, mert
nincsenek azzá szervezve, hanem szakfeladaton működő könyvtári szakellátás nyilvános
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könyvtári szakellátást nyújtanak. A múzeumi jogszabályok minősítési rendszerei változtak,
ahhoz kell átnézni a meglévő szakfeladatokat és kidolgozni. Frissíteni kell, rendbe kell tenni.
Aki egyetért a beszámolóval, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
121/2012. (XI.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a helyi
nyilvános könyvtári ellátásról, a könyvtár működéséről szóló beszámolót.
a.) A Képviselő-testület javasolja, hogy a könyvtár és múzeum szervezeti és
működési szabályzatai és jogi iratai kerüljenek áttekintésre, felülvizsgálatra a
következő testületi ülésre.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. december 17.
6.)Révfülöp nagyközség közvilágítási hálózat bővítése (II. ütem).
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai bizottság elnöke helyett
Tóthné Titz Éva jegyző: a bizottság az előterjesztés határozati javaslatának „B” pontját
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Miklós Tamás polgármester: ismerteti röviden az írásos előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, bizottsági ülésen szó volt arról megnézik, hogy
indokolt-e ilyen összegben és ennyit megcsinálni?
Müller Márton vezető főtanácsos: pontosították és nem találtak olyan tételt, amit ki kellene
hagyni. Ezek jogos észrevételek.
Varga Béláné alpolgármester: kérdése, várhatóan mikor fognak nekiállni és mikor kezdik a
kivitelezést?
Müller Márton vezető főtanácsos: 1-2 hónap a tervezés, úgy gondolja, tavaszi beruházás
lesz.
Török Péter képviselő-testület tagja: polgármester úr ismertette, hogy hol lesz ez a bővítés.
A közbiztonság nagyon fontos kérdés, többször felmerült, hogy a közterületen milyen módon
tudnak előbbre lépni. Az önkormányzatnak feladata és kötelessége, ha van rá lehetősége ezt
valamilyen módon bővítse. Kommunikálni kell, nyilván itt van egy összeg, amiről szavaznak,
ezen túl a teljesítménybővüléssel összefüggően egy plusz költséget is jelent ez az
önkormányzatnak. Ez egy plusz növekedést jelent a költségvetésben. Támogatja a „B”
variációt.
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Miklós Tamás polgármester: azzal, hogy 26 lámpatesttel bővül a közvilágítás az
áramfogyasztással több lesz a közvilágítási számla.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: bővítésről szól az előterjesztés, ennek a fontossága
valószínű nem kétséges. Nyilván e témakörben az illetékes még tárgyalásokat folytat az
önkormányzattal. Nem lehetne- kitérni arra a részre, hogy ez a kettős színhatás, ami a 71-es és
a71-estől a hegy felé jelenleg lévő kétféle színt egységesíteni lehetne. Környezet-barátiabb,
ami a 71-esen van, a hegy felé nem lehetne-e ezt megoldani? Milyen költséggel jár, egyáltalán
ilyen tárgyalást a polgármester úr helyesnek talál-e? Szeretnék, ha ez napirendre kerülne.
Bántóbb a fehér fény.
Miklós Tamás polgármester: most a meg nem lévők elkészíttetéséről kell dönteni. Eltérő
teljesítmény van meghatározva a 71-es főút mellett. A hegyen lévők kisebb teljesítményűek.
Vegyék napirendre valamikor. Kérte Müller Mártont érdeklődjön nincs-e pályázati lehetőség
közvilágítási rendszer korszerűsítésére, ez a cég foglalkozik-e ezzel vagy nem. Tudomása
szerint most nincs ilyen pályázat.
Müller Márton vezető főtanácsos: eltérő lámpatípusokról van szó. Teljes lámpatípusokat
kellene leszerelni, ha egységesíteni szeretnének.
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: javaslata csak a tárgyalásra vonatkozott.
Miklós Tamás polgármester: megkérdezik a céget lehet-e egységesíteni. Valószínűleg LEDes technológiát ajánlanak, mert az a jelenlegi lámpák 30%-án teljesítenek. Darabja olyan
drága, hogy csak a frekventált helyek kiépítésére ajánlják. Révfülöpön 2 db lámpát szereltek
fel bemutatóként. Színekre térjenek vissza.
Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslat „B” variációjával, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
122/2012. (XI.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a települési
közvilágítási hálózat bővítésével az alábbiak szerint:
Az ELMIB Hálózati Kft. saját költségén elvégzi a teljes beruházást. Ennek
ellenértékeként az önkormányzat 8 370 000 Ft névértékben részvényt vásárol,
melyet 10 éves futamidő alatt, összesen 15 461 460 Ft összegben, havi 128 845 Ft
összegű részletekben fizet meg.
Felhatalmazza a polgármestert az ELMIB Hálózati Zrt-vel a közvilágítási hálózat
bővítésével kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. november 30.
7.)Önkormányzati konyha Általános Iskoláról történő leválasztása és önkormányzati
szakfeladatként történő működtetése 2013. január 1-től.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
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Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai bizottság elnöke helyett
Tóthné Titz Éva jegyző: a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Miklós Tamás polgármester: ismerteti az írásos előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a bizottság véleményével és a határozati javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
123/2012. (XI.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja és
jóváhagyja 2013. január 1-től a konyha önkormányzati szakfeladaton történő
működését. Hozzájárul az „iskolai intézményi étkeztetés, munkahelyi étkeztetés,
egyéb étkeztetés” önkormányzati szakfeladat bővítéséhez.
Vállalja a 3 fő főfoglalkozású dolgozó, illetve a 2 fő részfoglalkozású dolgozó
önkormányzati konyha szakfeladaton történő foglalkoztatását.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 212. december 30.
8.)Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal, a bizottság véleményével,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
124/2012. (XI.1.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint
az Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását és annak egységes
szerkezetét a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. december 30.
9.)A „Balaton Régió Közbiztonságáért” díj elismerés anyagi támogatása.
(szóbeli előterjesztés)
Miklós Tamás polgármester: ismerteti a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Igazgatóság megkeresését. (Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai bizottság elnöke helyett:
Tóthné Titz Éva jegyző: a bizottság 12.000 Ft támogatás biztosítását egyhangúlag javasolja
a képviselő-testület felé.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott le.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a 12.000 Ft „Balaton Régió Közbiztonságáért Díj”
elismeréshez történő hozzájárulással, – kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
125/2012. (XI.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balaton Régió
Közbiztonságáért Díj” elismerés odaítéléséhez 12.000 Ft támogatást biztosít a
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság részére a tartalékkeret terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. november 30.
10.) Kötelező felvételt biztosító iskolák járási körzethatárának véleményezése.
(sürgősségi indítvány) (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: kéri jegyző asszonyt ismertesse röviden az előterjesztést.
Tóthné Titz Éva jegyző: ismerteti az írásos előterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, Salföld, illetve Szentbékkálla tekintetében
beszéltek polgármester úrral, illetve körjegyző asszonnyal, valószínű ezek a települések
véletlenül maradtak ki. Az adott két település képviselő-testülete meg fogja tárgyalni és azt
szeretnék, hogy továbbra is Révfülöpre járjanak a gyermekek ezekről a településekről.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért az ismertetett határozati javaslattal,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
126/2012. (XI.19.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (8) bekezdésében meghatározott kötelező felvételt
biztosító iskolák felvételi körzetének meghatározásához, a nevelési-oktatási
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intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva
véleményt nyilvánít a Tapolcai Járás területén Révfülöp település teljes közigazgatási
területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító iskoláról.
A Képviselő-testület javasolja a 037119 Révfülöpi Általános Iskolát (8253. Révfülöp
Iskola u. 5.) Révfülöp település teljes közigazgatási területére vonatkozóan kötelező
felvételt biztosító iskolaként kijelölni. A kijelöléshez a jogszabály alapján megadásra
kerül a Révfülöp településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermeklétszám,
mely a következők szerint alakul:
Intézmény neve, címe

037119 Révfülöpi Általános
Iskola
8253. Révfülöp Iskola u. 5.
Kőbányai Keresztury Dezső
Általános
Iskola
1106.Budapest Keresztúri út
7-9.
037074
Bozzay
Pál
Általános
Iskola
8251.
Zánka Iskola u. 6.

Településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező, általános iskolába járó tanköteles korú
tanulók
létszáma
Ebből halmozottan hátrányos
helyzetűek létszáma
42
0

2

0

1

0

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesítse.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2012. november 30.
Bejelentések:
Németh László iskolaigazgató: elmondja, az elmúlt két hétben Juhász Judit 2. osztályos
tanuló Szlovéniában Mariborban vett részt a 8 évesek sakkvilágbajnokságán, egy hosszú
megerőltető menet végére világbajnoki bronzérmet szerzett.
Miklós Tamás polgármester: köszöni a bejelentést, gratulálnak az elért szép sikerhez.
Elmondja, a holnapi napon helyszíni bejárást hívott össze a Fülöp-kert Halász utca II. tervegyeztetésre, melyre várják a meghívottakat. Megköszöni a részvételt a képviselő-testület
ülését 17.05 órakor berekeszti.
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Miklós Tamás
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Béláné
Eitner József
önkormányzati képviselők
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