
Szám: 1/3/20/2012.

Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 26-án 
14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak:  Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kálomista Gábor, Kondor Géza, Török Péter, Eitner József 
önkormányzati képviselők.

Távolmaradását bejelentette: Gángó István önkormányzati képviselő.

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző.

Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke, ifj.Szegi János
 Horgászegyesület, Sportegyesület Elnöke, Tóth Csaba Vízi 
 Sportegyesület Elnöke, Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke.

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait  jegyző  asszonyt,  és  a 
megjelent  civil  szervezetek  képviselőit.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  ülése 
határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 
megnyitja.
Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv-hitelesítők  személyére.  Kéri  vita  nélkül  szavazzanak  róla. 
Javasolja, Török Péter és Kondor Géza képviselő urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Török Péter és Kondor Géza önkormányzati képviselő.

Miklós  Tamás polgármester: előterjeszti  a  képviselő-testületi  ülés  napirendjére vonatozó 
javaslatot. 
Megkérdezi a napirend előterjesztőjét kéri-e, hogy zárt ülésen tárgyaljanak a közös hivatalról?
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: köszöni, nem kéri zárt ülés tartását.

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.) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása.
     Előterjesztő: Kálomista Gábor önkormányzati képviselő
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2.) A 2012. évi Nyugdíjasok Karácsonya program és költségvetés tervezete.
     Előterjesztő: Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező

1.) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  az  előző  képviselő-testületi  ülés  zárt  ülésén 
tárgyalták a közös önkormányzati hivatal létrehozását. Határozatot hoztak, amelyben felkérték 
képviselő urat, amennyiben tud, ebben a témában közvetítsen, ill. a tárgyalások folytatásában 
legyen  a  segítségükre.  A  mai  ülést  képviselő  úr  kezdeményezésére  hívták  össze.  Felkéri 
képviselő urat ismertesse a napirendi pontot.
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: elmondja, miután megkapta a felkérést, elkezdett 
azon gondolkozni, mit lehetne csinálni. Először Horváth Dezső és Vella Zsolt polgármester 
urakkal  tárgyalt,  mint  a  két  legnagyobb  önkormányzat  vezetőjével  a  környéken.  A 
beszélgetésből  kiderült,  hogy  Kővágóörs  semmiképpen  nem  szeretne  Révfülöppel,  a 
későbbiekben kitér arra, hogy miért nem. Ábrahámhegynek a kezdeti elzárkózás után, úgy 
tűnt, hogy van fogadókészsége, hogy Révfülöppel közösen alakítson ki közös önkormányzati 
hivatalt, amelynek része lett volna Balatonrendes és Salföld. Ezzel a létszámmal meg tudott 
volna alakulni  a  közös hivatal.  Azonban néhány nappal  később Salföld bejelentette,  hogy 
semmiféle  formában  nem  hajlandó  Révfülöppel  együttműködni.  Egy  kicsit  később 
Balatonrendes is úgy érezte, hogy Révfülöppel nem tud együttműködni. Egy pillanatig úgy 
nézett ki, hogy ez a rendszer nem tud felállni, hiszen Révfülöp és Ábrahámhegy között két 
település van. Közben felmerült az a lehetőség, hogy Köveskál, Balatonhenye, Szentbékkálla, 
még sem tud Zánkával társulni a közigazgatási határok miatt. Ezért megpróbál Kővágóörssel 
közös  önkormányzatot  létrehozni,  de  mivel  ez  egy friss  információ,  talán  még  van  némi 
lehetőség  arra,  hogy  ne  Kővágóörssel  legyenek.  Jelenleg  ez  a  helyzet.  Anélkül,  hogy 
bármiféle  indulatot  generálna  ezen  az  ülésen,  el  kell  mondania,  hogy  a  polgármester  úr 
taktikája ezekbe a tárgyalásokba nem vezetett eredményre. Akikkel ő beszélt polgármesterek 
egyértelműen  azt  mondták,  hogy a  révfülöpi  polgármesterrel  való  kapcsolatuk  miatt  nem 
hajlandók Révfülöpre jönni. Akivel beszélt szinte mindegyik ezt elmondta, tudomása szerint a 
Salföldi  polgármester  szintén  elmondta,  hogy Révfülöppel  nagy örömmel  együttműködne, 
azonban, amíg fennáll ez a helyzet, hogy Miklós Tamás a polgármester, addig nem tudnak 
együttműködni  ezzel  a  faluval.  Hogy ebből  mi  a  kilábalás  nem tudja.  Ha Kővágóörshöz 
csatlakoznak ezek a települések, akkor két lehetőség van. Vagy csatlakoznak hozzájuk önként 
és dalolva, vagy február 28-ig hozzárendelik a falut ezekhez a településekhez. Felelős ebben 
mindenki,  felelős  ebben  a  testület,  későn  kezdtek  reagálni  arra,  hogy  itt  már  nagyon 
előrehaladott dolgokkal állnak szemben. Nem mérték fel, hogy sajnos a személyes kérdések el 
tudják dönteni ezt a dolgot.  Polgármester urakban nincsen meg az, tisztelet a kivételnek, hogy 
személyek nélkül gondolkodjanak az együttműködésbe, tehát községekről, a községekben élő 
emberekről  és  nem  regnáló  polgármesterek  személyes  jó,  vagy  rossz  viszonyáról.  Jelen 
pillanatban Révfülöp rettenetes helyzetben van. Úgy gondolja, ha és amennyiben valamilyen 
olyan új lehetőség nem nyílik az együttműködésre, akkor Révfülöp elszigetelődött. Meg fog 
alakulni  –  úgy  gondolja  –  9  község  részvételével,  kővágóörsi  központtal  a  közös 
önkormányzat.  Ezt  a  falut  elég  súlyosan  és  hosszasan  vissza  fogja  vetni  mindenféle 
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szempontból, akár az iskola kérdését nézik, akár a fejlesztést, akármit. Jelen pillanatban két 
megoldást  lát.  Az egyik,  hogy feloszlatja  magát  a testület  a  másik,  hogy polgármester  úr 
lemond. Ez tud új helyzetet generálni ebből a szempontból, erre ráadásul van három nap, hogy 
ezek a dolgok valamilyen impulzus során megforduljanak. Azt nem lehet elvárni, -  beszélt a 
területen élő politikusok mindegyikével, - olyan lehetőség itt nem lesz, hogy 6-8 falu összeáll 
és erőből azt mondják, hogy Révfülöp lesz a központ, ezt nem is csinálhatják meg egyébként 
sem. Abban az esetben, ha netalán úgy hozza a sors, hogy nem alakulnak meg, Ábrahámhegy 
mégis megköti magát és Köveskál úgy gondolja, hogy ide akar tartozni, akkor bonyolultabb a 
helyzet.  Ha egyik  önkormányzat  sem tud  megalakulni,  abban az  esetben  van mérlegelési 
lehetőség, és akkor kerül helyzetbe Kovács úr. Ez a jelenlegi helyzet. Három napig úgy tűnt, 
hogy ez járható út, azonban nem tudtak átmenni ezen a problémán. Megpróbálta, hogy ne 
személyben  gondolkodjanak,  hanem  lakosságban  gondolkodjanak,  infrastruktúrában 
gondolkodjanak, fejlesztési lehetőségben gondolkodjanak. Nem ment, jelenleg itt állnak.
Varga Béláné alpolgármester: Ábrahámhegy, Balatonrendes, Salföld közül egyik település 
sem akart Révfülöphöz jönni?
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: de, Ábrahámhegy végül is igen.
Varga Béláné alpolgármester:  mi képviselő úr meglátása,  Salföld és Balatonrendes miért 
nem akarja?
Kálomista  Gábor  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  Fábián  Gusztáv  polgármester  úr 
egyértelműen elmondta, hogy Miklós Tamás polgármesterrel nem hajlandó együttműködni. 
Egyetlen  érvet  nem  lehet  felsorolni  amellett,  hogy  Kővágóörs.  Át  kell  szállni,  aki 
Balatonrendesről vagy Ábrahámból jön, nincs mellette logikai érv! Az az egyetlen érv, hogy a 
révfülöpi polgármesterrel nem tudnak együttműködni.
Miklós Tamás polgármester: mibe kell együttműködni?
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: úgy gondolja egy közös hivatalnak mindig meg 
kell találni azt a hangsúlyt, amiben mindenki jól érzi magát. Erőből nem lehet. Ez egy nagyon 
nagy tapasztalata ennek a dolognak, hogy egy 70-fős település kezében voltak három napig, 
mert ha sikerül megállapodni, akkor megállapodnak és akkor Balatonrendes egyedül marad. 
Most még, ha Révfülöp önként és dalolva csatlakozik, akkor talán.
Miklós Tamás polgármester: hogyan látják a képviselők? Úgy érzi a kettőnek semmi köze 
egymáshoz,  de  mindnyájuknak  maguknak  kell  a  véleményét  elmondani.  Egy  másféléves 
tárgyalási sorozatról van szó végeredményben. 
Török Péter képviselő-testület tagja:  szeretne tenni egy javaslatot,  Kálomista úr elég jól 
összefoglalta  a  kialakult  helyzetet,  amivel  megbízták  egy hónappal  ezelőtt.  Úgy gondolja 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban mindenkinek kell egy-két gondolatot hozzáfűzni. Mindenkinek 
kell állásfoglalást tenni az ülés jellegére tekintettel. Úgy gondolja, valóban ennek a helyzetnek 
egy hosszabb távú előzménye volt, amiben valamilyen módon mindenki felelős. Elmondja, 
múlt hétfőtől izgul egy kicsit jobban, mert eddig azt gondolta, hogy ez a dolog egyrészt nem 
volt direkte az orrukra kötve, mint képviselő nem sok köze volt a tárgyalások alakításához, 
mert hiszen ez a településvezető feladata volt. Ezután következett egy újabb 30 nap, amivel 
Kálomista képviselő urat bízták meg. Személyes impressziói azok voltak, amikor itt közös 
tárgyalás volt, az volt az egyetlen lehetőség a személyes impresszióra. Itt voltak a környék 
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polgármesterei, akkor is azok, akik igazából Révfülöp szempontjából relevánsak voltak, – a 
felső településekre  gondol  -.  Nyilvánvaló  volt,  hogy ez  nem fog menni.  Neki  ez  teljesen 
egyértelmű  volt.  Amit  képviselő  úr  felvázolt  a  Balaton-parti  vonal,  ez  lett  volna  még 
célterülete  a  tárgyalásaiknak.  Ami  most  nem sikerült.  Annyit  tett  az  elmúlt  héten,  hogy 
ezeknek  a  településeknek,  mivel  a  moratórium  megszűnt  az  egy  hónappal  ezelőtt  hozott 
döntés  alapján,  minden  településen  az  általa  ismert  képviselőknek,  polgármestereknek, 
alpolgármestereknek írt egy levelet, egy kicsit analizáló módon hogyan is néz ki ez a helyzet. 
Inkább  a  lelkiismeretükre  hatva.  Elküldte  a  hivatal  részére  is.   Őszinte  megdöbbenéssel 
közölte  azokon  a  településeken  felelősséggel  vagy  képviselőként,  jegyzőként  vagy 
polgármesterként regnálók irányába, akik Kálomista képviselő úr által elmondott alapelveket 
igazából  nem a  lakosság  érdekeit  nézve  forgatták  ebben  az  ügyben,  hanem személyes,  a 
településvezető  szubjektív  érzelmi  világát  türköző helyzetet  teremtettek,  amiben  Révfülöp 
egyedül  maradt.  Ezt  nehezen tudja feldolgozni,  megmondja őszintén,  mert  ennél  nagyobb 
csapás nem érheti  őket.  Arra a következtetésre  jutott  képviselő úr,  hogy akkor le  kellene 
mondani. Jegyző asszonnyal is beszélgetett erről hosszasan a héten, hogy ezzel kapcsolatban 
mi  lenne  a  helyzet.  A  maga  részéről  úgy  gondolja  a  testület  lemondása  nyilvánvalóan 
elvárható  dolog,  hogyha  valami  olyan  módon  nem sikerül,  ami  a  településnek  az  eddigi 
törekvéseit olyan nagymértékben visszaveti, amelyre nem sok magyarázat van. Jövőre lesz 70 
éves a település önállóvá válása nagyon szép esemény lesz, ha éppen akkor szűnik meg az 
itteni hivatal! Ez így elég furcsa lesz. Az időrendiségében látja csak a problémát, még nincs ez 
a  helyzet  révben  jutva,  még  nem történt  meg  dekralálva  ez  a  közös  hivatal  létrehozása, 
melyből  Révfülöp  kiszorul.  Maga  részéről  a  testület  feloszlatását  jelen  helyzetben  nem 
támogatná. A polgármester lemondatását viszont igen. Úgy gondolja, az eddigi munkát, ami 
ezzel kapcsolatban feladat volt, értékelhetetlennek tartja. Nyilvánvaló, hogy a szubjektivitás 
az egyetlen tényező, ami mérvadó. Úgy gondolja a kővágóörsi polgármester, a polgármester 
személyével kapcsolatban csak ezt az egyetlen megoldást tartotta szem előtt.  Soha fel nem 
merült benne, hogy itt bármi más megtörténhet. Őneki ez olyan személyes indíttatása, aminek 
ez egy külön kiemelt  célja,  hogy  Révfülöpöt  valamilyen módon kirekesztő  magatartással 
ebbe a helyzetbe hozza. Az csak egy nagy szerencséje, hogy mellesleg még el tudja mondani, 
„mert Miklós Tamással nem lehet beszélni”! Elmondja az ő szemében nem ez a fő ok. Az 
összes többi településsel történő viszonyban ezt ő is úgy gondolja, ez egy ok lehet, mert ez 
őnekik nem érdekük úgy, mint Horváth Dezsőnek. Ezt el tudja fogadni, hogy ez egy probléma 
és ha ez megoldás, akkor ezen el kell gondolkodni. Ezt a döntést ő nem hozhatja meg. Úgy 
gondolja egyetlen dolog, ami még életben tarthatja ezeket a reményeket, akár sportemberként, 
akár  lokálpatriótaként,  hogy  az  utolsó  töltényig  kell  küzdeni  ebben  a  kérdésben.  Úgy 
gondolja, van annyi lehetőség a települések közötti éppen szubjektív megítélésű helyzetnek, 
hogy amit képviselő úr is felvázolt lehet egy elbizonytalanító tényező és lehet egy olyan elem, 
amire még lehet hatni valamilyen módon. Ezzel a levéllel erre a pályára kívánt ráállni, mert 
nem lát más megoldást. Csak személyesen lehet ezt a dolgot jobb irányban fordítani, ahogyan 
képviselő úr is mondta, észérvekkel nem lehet. Az elmúlt 22 évben a település nagyon nagy 
mennyiségű  adóforintját  és  nagy  erőfeszítésekkel  megoldott  projektjeit  kifejezetten  az 
intézményekre  fordították,  első  körben  az  infrastrukturális  dolgokra.  Ettől  függetlenül  a 
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legnagyobb  pénzt  a  hivatal,  a  hivatal  komfortja,  az  iskola,  az  iskola  komfortja,  egyéb 
intézmények komfortos létrehozására költötték. Iszonyú nagy  felelősség a település lakossága 
irányában, ami most egy ilyen abszolút banális szinten teljesen személyes problémák mellett 
elúszni látszik. Ez egy kapitális méretű dolog a szemében. A Káli-medencei települések közül 
Révfülöp a legnagyobb lakosságszámú település, a legnagyobb gazdasági erővel rendelkező 
település. Csak azt az egyet nem tudják, hogy a kialakulni látszó, vagy vélt dolgot el tudják 
intézni,  és  ennek  személyes  oka  van.  Nem  tárgyi,  nem  tőke,  nem  egyéb  más,  egyedül 
személyes okát látja. Semmi mást. Ezek okán dőlt el. Teljesen mindegy ki, mit mond nem az 
a lényeg, hanem az, hogy ki mondja. Ebben a kérdésben sajnos alulmaradni látszanak. Ezért 
gondolja,  hogy a Kálomista  úr által  felvetetteket  meg kell  fontolni polgármester  úrnak. A 
maga részéről ő sem lát nagyon más megoldást.
Kálomista  Gábor  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  most  kapott  egy  üzenetet,  hogy 4 
órakor ma Köveskálon testületi  ülés lesz.  A mai  napig nem érkezett  Köveskálra  hivatalos 
megkeresés  arról,  hogy  Révfülöp  felajánlja  a  lehetőséget  közös  önkormányzati  hivatal 
létrehozásával kapcsolatban. Ha ezt Révfülöp szeretné, akkor meg kell fogalmazni egy levelet 
és hivatalosan átadni részükre.
Varga Béláné alpolgármester: egyetért, minden lehetőséget meg kell ragadni. Fogalmazzák 
meg a levelet. Mind a Köveskáli, mind a Szentbékkállai polgármesterrel beszélt, már nagyon 
régen. Egyetért  Török képviselő úrral,  nem tudja ki volt  azon az ülésen,  ahol ő ugyanezt 
elmondta, és lehurrogták. Ezt követően nem is nagyon mert szólni. Nem polgármester úr ellen 
megy a dolog, hanem neki is ugyanazt mondták, amit képviselő úr is mondott. Amivel nem 
minden  esetben  ért  egyet,  mert  furcsa  az,  hogy  egy  szomszédos  település  akar  a  másik 
település életébe beleszólni. De most pillanatnyilag tényleg az a helyzet, amit képviselő úr 
mondott. Próbálkoztak Köveskál irányába is, itt is voltak a Köveskáliak.
Kálomista  Gábor  képviselő-testület  tagja:  most  szóltak,  hogy  nem  kaptak  hivatalos 
megkeresést, nem tudnak róla tárgyalni. Beszélgetés volt két-három alkalommal nyáron, és ez 
az utolsó ülésük.  
Miklós  Tamás polgármester:  elmondja,  az október  15-i  ülésen a testület  úgy határozott, 
hogy ő egy hónapig semmit ne tegyen. Ne írjon, senkit ne hívjon, ne tárgyaljon. A testület így 
határozott róla. Ez egy játék része úgy gondolja. Ő korrekt volt és nem tett addig, amellett, 
hogy  tárgyalt  Kovács  Zoltánnal,  Sebestyén  Zoltánnal,  azon  kívül  a  Szentbékkállai 
polgármester  úrral  is  beszélgetett,  kiment  hozzá  és  bizonyos  dolgokról  beszélgettek. 
Háttérben nem tett semmit, mert ez volt a testület utasítása. Miről beszélnek most?
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: nem október 15 óta nyitott ez a történet.
Miklós Tamás polgármester: október 15-től döntöttek, hogy ne történjen semmi.
Varga Béláné alpolgármester: ezen ne vitatkozzanak.
Miklós Tamás polgármester: leállította a testület határozattal.
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: lehet facsarni a szót, de most teljesen felesleges. 
Volt  rá  másfél  év.  Mert,  ha október  14-én azt  mondja polgármester  úr van megállapodás 
Balatonrendessel, Ábrahámheggyel, Salfölddel, nyilván nem születik ez a dokumentum.
Miklós  Tamás polgármester:  május  7-én  ez  lett  volna,  ha  hárman  nem kezdeményezik 
Kővágóörssel a közös testületi ülést. Május 7-én tárgyaltak alpolgármester, jegyző asszony 
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részvételével  az  együttműködésről  és  úgy  jöttek  el,  hogy  a  három  település  Révfülöpöt 
választja.  Tárgyaltak,  levelet  írtak  és  a  közös ülés  után  elindult  egy teljesen  más  jellegű, 
azonnali  kiválása  azoknak  a  településeknek,  amikor  már  szóban  megegyeztek  Salfölddel, 
Ábrahámheggyel, Balatonrendessel, akik tavaly februárban adták ide testületi határozattal a 
csatlakozási szándékukat. 
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: mi volt az oka, hogy visszavonták?
Miklós Tamás polgármester: nem vontak vissza semmit sem.  Júniusban beszélgettek róla, 
hogy vissza sem vonták ezt a határozatukat, és máshova adtak szándéknyilatkozatot. Hogy 
miért és ki beszélte rá őket, vagy hogyan, azt nem tudja.
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: nem gondolja, hogy ők beszélték rá?
Miklós  Tamás  polgármester:  nem,  hanem  a  Kővágóörssel  való  közös  testületi  ülést 
követően. 
Varga Béláné alpolgármester: döntsenek abban, hogy Köveskál felé akarnak-e ezzel élni?
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi, Kővágóörs ide csatlakozik, ha lemond?
Kálomista  Gábor  képviselő-testület  tagja:  ő  elmondta  milyen  lehetőségek  vannak.  Az 
biztos,  hogy  színvallásra  kényszeríti  őket,  hogy  valóban  csak  egy  okot  találtak,  vagy  a 
révfülöpi  polgármesterrel  van  problémájuk.  Ezek  a  száraz  tények,  amit  elmondott.  Ha 
szeretnének Köveskállal  tárgyalni,  akkor kellene  egy háromsoros  levelet  küldeni.  Ha nem 
akkor be is zárhatják az ülést, mert nincsen miről beszélni.
Varga Béláné alpolgármester: fogalmazzák meg, hogy Révfülöp képviselő-testülete kifejezi 
azon  szándékát,  hogy  közös  önkormányzati  hivatalt  kíván  létrehozni  Köveskál  község 
önkormányzatával. 
Miklós Tamás polgármester: ha Balatonrendes és Salföld nem hajlandó, nincs szomszédos 
településük.
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: akkor viszont nem biztos, hogy Ábrahámhegy 
ennek szellemében hajlandó akkor Kővágóörshöz csatlakozni. Akkor kialakul az abszolút patt 
helyzet, ami viszont már eldöntheti.
Miklós  Tamás  polgármester:  a  tárgyalásoknál  Vella  Zsolt  polgármester  jegyzőkönyvbe 
mondta,  hogy  Köveskállal  együtt  nem  hajlandó  közös  hivatalt  létrehozni.  Ez  többször 
elhangzott. 
Varga  Béláné  alpolgármester:  tegyék  meg  mindenképpen.  Utána  majd  beszélgethetnek 
egyéb dolgokról. 
Eitner József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság elnöke:  mindenképpen tegyék 
meg, az utolsó szalmaszál, amibe lehet kapaszkodni.
Miklós Tamás polgármester: hallgatja tovább a képviselők véleményét.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  elnöke:  elmondja,  az  utolsó 
ülésen,  már  lehetett  látni,  amikor  itt  volt  Kővágóörs  képviselő-testülete.  Horváth  Dezső 
polgármester  úr  egyértelműen  elmondta,  hogy  elment  az  iskola,  azt  nem  tudja  lenyelni. 
Egyértelmű volt semmiképpen nem akarja Révfülöpöt. Azt is látni kell, hogy egész más az 
érdeke a Balaton-parti községeknek, mások a Káli-medencei községeknek. Ezt ők is látják. 
Csodálkozik Ábrahámhegyen és Balatonrendesen, mert semmi logika nincs benne. Egy baráti 
beszélgetésen elmondta Vella Zsolt polgármester, hogy ő nem hajlandó egy asztalhoz leülni a 
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köveskáli  polgármesterrel,  annyira  nincs  közöttük  megfelelő  kapcsolat.  A  Balaton-parti 
településeknek össze kellene fogni, közös érdekeik vannak. Nagyon meglepődött,  mert hitt 
abban, hogy meggondolja magát az ábrahámhegyi  polgármester.  Ha ő meggondolja magát 
nyilván vonzza a többit.
Kálomista  Gábor  képviselő-testület  tagja:  nem  Ábrahámmal  van  baj,  Salfölddel  utána 
Balatonrendessel.
Varga  Béláné  alpolgármester:  elmondja,  nekik  azon  a  megbeszélésen  Vella  Zsolt  azt 
mondta, hogy a három település közösen mozog. Csak aztán most még sem mozog együtt, 
ami nagyon furcsa. Lehet, hogy sokkal korábban kellett  volna,  keményebb hangon, ő ezt 
jelezte, nem rosszindulatból, a település érdekében. Mennyi kővágóörsi embert alkalmaznak 
Révfülöpön? És akkor Kővágóörs község polgármestere Révfülöp ellen van! 
Kálomista  Gábor  képviselő-testület  tagja:   beszélt  Horváth  Dezső  polgármesterrel 
hosszasan,   nem volt  semmi  érv,  egyedül  a  révfülöpi  polgármester  személye,  hogy  nem 
tudnak együttműködni. 
Miklós Tamás polgármester:  az tény,  hogy egyszer nem jött  át Révfülöpre.  Én többször 
megkerestem  a  hivatalában,  a  birtokán  beszélgetés  szintjén,  egyeztetés,  hosszú  távú 
együttműködésről. Nyitott volt felé partneri kapcsolatokban, kezdeményezésekben, bármiben. 
Ismerik,  Én  sosem voltam egy elzárkózó,  vagy egy fellengzős,  egy hatalomgyakorló.  Az 
biztos, amit csinálok azt szívvel, lélekkel csinálom. Azt, hogy őt, akit két éve választottak, 
meg olyan viszonyok között,  ahogy megválasztották,  nagy harcok voltak, az egy dolog. A 
kérdés az, hogy engednek-e egy ilyen nyomásnak vagy pedig elébe mennek mindenkinek és 
azt  csinálják,  amit   mindenki  akar,  csak  éppen a saját  arculatukat,  a  saját  dolgaikat  nem 
akarják tovább vinni. 
Török Péter képviselő-testület tagja:  elmondja,  itt  azért  egy komoly zavar van a dolgok 
értelmezésében,  úgy  látja.  Nem  tudja,  hogyan  lehet  még  egyszer  hangsúlyozni,  nekik  a 
Horváth Dezsővel semmi dolguk nincs. A Horváth Dezső az ő olvasatában azt csinál, amit 
akar,  mert  egy olyan  emberrel,  akivel  semmilyen  kapcsolatot  nem lehet  kialakítani,  ő  is 
beszélt vele kétszer életében erről a kérdés, mind a kétszer sértő módon nyilatkozott bármiről. 
Ebben az egész dologban azért van problémában a gondolatai terén, mert most jó, hogy írják 
ezt  a  levelet,  de  mi  húzódik  mögötte?  Ha  az  ábrahámhegyi  csatlakozási  szándékot  a 
magukénak  tudják  és  van  egy  településkapcsolati  akadálya,  hogy  Balatonrendes  kihátrál 
ebből, így két település van közötte, nem csatlakozhatnak Ábrahámhegyhez. Gyakorlatilag ezt 
a  szándékot  megköszönik,  de  nem  tudnak  vele  mit  kezdeni.  Tehát  az  ábrahámhegyi 
szándékkal az égvilágon nem tud kezdeni semmit. Ezt a dolgot megfejelik azzal, ha nem abba 
az irányba mennek, hogy Ábrahámhegy biztos, inkább a Balatonrendesi csatlakozás irányába 
mozdítják  el  bármilyen  személyes  úton,  ez  az  egyetlen  lehetőség,  ha  Balatonrendes  azt 
mondja, Révfülöphöz csatlakozik, akkor már Ábrahámhegy is tud. Ezt még megfejelik azzal, 
hogy  a  Vella  Zsolt  és  a  Köveskáli  polgármester,  aki,  mint  a  révfülöpi  és  a  kővágóörsi 
polgármester,  onnantól  nagyságrendileg  azt  készítik  elő,  hogy  csak  Köveskállal  fognak. 
Benne lehet, hogy egy kicsit megzavarják a fenti dolgokat, de ehhez azt kell feltételezni, hogy 
a Vella Zsolt tudván azt, hogy most meghívják Köveskált ebbe a csatlakozási szándékba, amit 
ugye  ő  nem  szeretne,  de  Révfülöp  szeretné,  ha  ő  is  csatlakozna.  Az  ábrahámhegyi 
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polgármesterrel hogyan lehet elérni, hogy ennek a színpadias jelenetnek legyen továbbra is 
szereplője.
Kálomista  Gábor  képviselő-testület:  ez  így,  ebbe  a  formájában  ezen  a  héten  nem  fog 
eldőlni. Ezen a héten egyetlen dolgot lehet eldönteni, hogy megalakul a kővágóörsi hivatal 9 
taggal és Révfülöpöt hozzá csapják 10.-nek legkésőbb február 28-ig, vagy pedig van egy ilyen 
lehetőség, hogy Balatonrendest és Salföldet meggyőzzék arról, amikor patt helyzet van, hogy 
mégis jobb lenne egy ilyen Balaton-parti együttműködés. Ez az egyetlen. 
Török Péter képviselő-testület tagja:  ezt érti, csak ezt Köveskálnak kell jól interpretálni. 
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: Köveskál felé semmiféle megkeresés nem ment. 
Köveskál  nincs  jó  helyzetben,  mert  Kővágóörs  soha  nem  szerette  Köveskált.  Keresik  a 
lehetőségeket. Ha nem is mondanak semmit, akkor elmegy az a lehetőség is, hogy őket meg 
sem keresték.
Miklós Tamás polgármester:  szeptember 18-án meghívták őket,  itt  voltak.  Ez után volt, 
hogy ne csináljanak semmit. Ez a jó megoldás, írjanak.
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: nem tudja, ezen mi a veszteni való?
Török  Péter  képviselő-testület  tagja:  csak  azért  mondja,  hogy  az  ábrahámhegyi 
polgármesterben hogyan tudják megtartani ezt a szándékot, ha Köveskálnál kiderül egy ilyen.
Miklós Tamás polgármester: mai információban azt hallotta, hogy már a személyek nevéről 
döntenek a következő napokban a 9-ek akik már összeálltak, mert Köveskál, Szentbékkálla, 
Balatonhenye  bejelentkezett  Kővágóörshöz,  szándéknyilatkozatot  adnak  azoknak,  akiknek 
adnak ők most.  Erre ki akart válni Ábrahámhegy,  hogy ők nem hajlandók Köveskállal,  ez 
történt a múlt hét hétvégén. Arra vártak, hogy összehívja azt a tanácskozást, ami itt szóban 
elhangzott.  Erről  írt  a  révfülöpi  lapban  is,  hogy  kezdeményeznek  10  településsel  egy 
önkormányzati  hivatalt,  ez  éri  el  a  4000  főt,  amit  térségenként  szeretnének  elérni.  Erről 
beszéltek is írtak is. Erre a testületi ülésen, azt mondták ne hívjon, ne szervezzen semmit. Az 
is  egy megoldás,  hogy mondjon le,  vagy a testület  oszlassa fel  magát.  Abban még nincs 
semmi  konkrétum,  hogy a hivatal  össze,  fel  fog állni.  A hivatal  és  az  önkormányzat  két 
teljesen külön dolog. Miért hozzák a kettőt  össze? Lehet áldozatokat is hozni, de igazából 
nem történt semmi elmozdulás semerre sem, itt álltak ezt megelőzőleg is. 
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja:  kezd arra menni, hogy itt az utóbbi hónapban 
ment tönkre a dolog! 
Tóthné Titz Éva jegyző: ismerteti a határozati javaslatot.
Miklós  Tamás polgármester:  aki  egyetért  az  ismertetett  határozati  javaslattal  Köveskál, 
Szentbékkálla és Balatonhenye települések tekintetében, kézfelemeléssel szavazzon.

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

127/2012. (XI.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, 
hogy  Közös  Önkormányzati  Hivatalt  hozzon  létre  Köveskál  község 
Önkormányzatával, révfülöpi székhellyel.
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Felkéri Köveskál Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy foglaljon 
állást  a  szándéknyilatkozat  vonatkozásában  a  közös  önkormányzati  hivatal 
létrehozásával kapcsolatban.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: azonnal

128/2012. (XI.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, 
hogy  Közös  Önkormányzati  Hivatalt  hozzon  létre  Balatonhenye  község 
Önkormányzatával, révfülöpi székhellyel.
Felkéri  Balatonhenye  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testületét,  hogy 
foglaljon  állást  a  szándéknyilatkozat  vonatkozásában  a  közös  önkormányzati 
hivatal létrehozásával kapcsolatban.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: azonnal

129/2012. (XI.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, 
hogy  Közös  Önkormányzati  Hivatalt  hozzon  létre  Szentbékkálla  község 
Önkormányzatával, révfülöpi székhellyel.
Felkéri  Szentbékkálla  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testületét,  hogy 
foglaljon  állást  a  szándéknyilatkozat  vonatkozásában  a  közös  önkormányzati 
hivatal létrehozásával kapcsolatban.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
kerülték a kényes témát, holott tudták, hogy van szubjektív probléma. Felmerült az a dolog, 
hogy  a  polgármester  mondjon  le,  a  testület  mondjon  le.  Úgy  gondolja,  amennyiben 
Ábrahámhegy,  Salföld,  Balatonrendes  leírná,  amennyiben  Révfülöp  testülete  feloszlatná 
magát polgármesterestől, akkor csatlakozik, akkor minden további nélkül ő innét úgy lépne ki, 
hogy nem képviselő  továbbra.  Úgy gondolja,  amíg  van minimális  tárgyalási  lehetőségük, 
akkor  még  mindig  feltehetik,  hogy  mit  szeretnének.  Sokszor  változtak  az  álláspontok  az 
elmúlt időkben. 
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: az a véleménye, hogy most igazából senki nem 
méri  fel,  hogy mi   a  tétje  a  dolognak.  Révfülöp  a  térségben  betöltött  vezetői  pozícióját 
elveszti,  hiába rendelkezik egyedi infrastruktúrával, hiába rendelkezik bármiféle hozzáadott 
értékkel, amivel senki más. Ha egy kicsit tovább tekintenek és látják a fejlesztési irányokat, 
akkor Révfülöp ide-odva van csapva, tehát önállóan a Balaton-parton való elhelyezkedése a 
pályázatokban  nem gondolja,  hogy komoly  előnyöket  fog  élvezni.  A maga  részéről  azért 
szomorú  és  azért  van  elkeseredve,  mert  ennek  a  falunak  az  építésére  szerződött  nem  a 
lebontására.  Abban  a  pillanatban,  amikor  ez  a  döntés  megszületik,  hogy  Kővágóörshöz 
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csapják, ennek a falunak a lebontása kezdődik meg. Történelmi lehetőségét veszti el ez a falu, 
a régióban betöltött vezető szerepét. Véleménye az, hogy mindenki gondolja át a személyes 
felelősségének súlyát ebben az ügyben. Ez a dolog eljött ebbe a stádiumba, október 15-ig sem 
jutottak semmire. Azt gondolja egy szalmaszál maradt, volt egy hétvége, amikor azt lehetett 
gondolni, hogy ez a dolog eldől. Sajnos mindig van valami, amire tudnak  hivatkozni ennél a 
két  polgármesternél,  aki  megkötötte  magát  és  gyakorlatilag  feltételül  szabta  ezt  a  dolgot. 
Jegyző asszonyt  meg kell  kérdezni,  milyen konzekvenciákkal  jár,  ha jár,  meddig ügyvivő 
testület, mikor lehet új választásokat tartani? Úgy gondolja, ha nem most, akkor másfél két év 
múlva fogja ez a falu elmondani a ténykedésüket, addig lehet itt magukat jól érezni, havonta 
ülésezni, de úgy gondolja, ehhez neki nem lesz képe. 
Miklós Tamás polgármester: hogyan tovább ez a kérdés? Elküldik most a felkérést ezzel 
időt nyernek.  Elmondja,  amit  képviselő úr jól összegezett  a végén, hogy vannak bizonyos 
folyamatok, el kell gondolkozni rajta. Tényleg az ember az elvei mentén, a becsülete mentén, 
vagy pedig bizonyos nyomásnak engedve tesz meg lépéseket. 2006 óta mióta polgármester 
lett,  megpróbált  egyértelműen  csapatmunkát  és  főleg  ezzel  az  új  csapattal,  képviselőkkel 
közösen dolgozni,  és ehhez mindenféle információt megadott  mindenkinek, illetve minden 
döntési folyamatba bevonta a képviselőket is és a civil szervezeteket is. Az, hogy mire hova 
jutnak az egy másik kérdés. Azt, hogy hogyan alakul a hivatal, úgy gondolja az is egy kérdés. 
Többféle megoldás van, az egyik az, amit ő is többször lenyilatkozott az újságban és máshol 
is, hogy presztízs veszteség Révfülöpnek, ha nem itt  van a hivatal  központja. Eszébe sem 
jutott,  hogy valami ok folytán ne itt legyen, a települési régió központja. Egyáltalán miért 
gondolkodnak a más településen élők, hogy elviszik? Amióta célozgatás történt arra, hogy az 
ő személyének ehhez valami köze van, azon meditál, hogy mi lehet az? Most pénteken, Pápán 
Fábián Gusztávval, Horváth Dezsővel, Pék Lászlóval, Keszler Gyulával közösen beszélgettek, 
semmiféle ilyen érzést nem tapasztalt. Salföld község polgármesterével egy ügyük volt talán, 
ami pozitív volt, csatlakoztak a védőnői körzethez az ő kérésének megfelelően. Ezen kívül 
semmiféle formában. A mostani törvénymódosítás szerint közös hivatalnak kell felállnia. Ha 
nem  áll  fel,  akkor  is  valahova  csatlakoznia  kell.  Az  biztos,  akkor  kirendeltségnek  kell 
működnie. Mindent megtesznek azért, hogy Révfülöpön a közös hivatalt el tudjanak érni ez az 
egyik  út.  Ebben több minden  benne  lehet.  Azzal,  hogy valamit  önként  magukra  vállalva 
döntenek, határoznak, az nem befolyásolja egy másik testületnek a döntéshozatalát. A másik 
út,  az  hogy tárgyalást  folytatnak.  Az volt,  hogy ne tárgyaljanak,  illetve  Kálomista  Gábor 
képviselő tárgyal velük. Eljutottak odáig, hogy megoldás a mai napig sincsen. Nem tudnak 
felvázolni  számukra  is  elfogadható  variációt.  A harmadik  az,  hogy kivárják március  1-et, 
amikor odacsapják a települést valahova. A kormánymegbízott  jelöli ki azt a települést.  A 
kérdés az, hogy mihez kell lemondani? Ha lemondanak, és semmi nem történik, Révfülöpön 
nem lesz  hivatal,  akkor! A mai napig nincs írásos megkeresés az iskolával kapcsolatosan, 
sem,  nincs  nyoma,  hogy  bárki  is  kezdeményezte  volna  az  intézményfenntartó  társulási 
szerződés felülvizsgálatát, amely szabályozta, hogy kinek mi a kötelezettsége. 
Kondor Géza Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság elnöke:  kérdése, 
hogy a hátralévő időszakban ki tárgyaljon Köveskállal, ezt tisztázni kellene.
Miklós Tamás polgármester: a polgármester ő, a testület dönthet bármiben.
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Kondor Géza Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság elnöke:  kérdése, 
akkor megbízzák polgármester urat, hogy tárgyaljon a Köveskáliakkal, vagy alpolgármester 
asszonyt, vagy Kálomista Gábort?
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: elmondja, ő most valószínűleg ebben nem tud 
részt venni. 
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, ő nagyon szívesen részt vesz ebben, de egyedül 
nem megy. Nem zárkózik el a feladattól. 
Török  Péter  képviselő-testület  tagja:  nem  megbántani  akarja  polgármester  urat.  Nem 
nyugodt ebben a kérdésben. Úgy gondolja valamilyen arculatváltást  kell csinálni ebben az 
ügyben, mert ez így nem megy. Ez nem olyan hiba, ami a polgármesternek felróható, hogy itt 
a  világ  vége,  csak  taktikailag  meg,  egyébként  is.  Van egy habitusa  mindenkinek,  amivel 
születik. A polgármesternek van egy olyan problémája, hogy a kommunikációban nem mindig 
sikeredett eredményt elérni. Ez nem olyan, ami sértegetés szintjén megy. 
Miklós Tamás polgármester: akkor ki beszéljen?
Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnök: 
alpolgármester  asszony mindenképpen. Kondor Géza vállalja,  hogy elmegy alpolgármester 
asszonnyal.
Török  Péter  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  nekik  van  egy  szerény,  de  jelentős 
pozitívumok, egyrészt a lélekszám, másrészt a gazdasági előny. Ezt a két fontos dolgot kell 
szem előtt  tartani.  Úgy  gondolja,  picit  fordulhat  is  a  kocka,  eddig  az  iskolafenntartással 
kapcsolatos  levelében  a  kővágóörsi  önkormányzat  egyértelmű  volt,  az  a  fajta  lapító 
magatartása,  amivel  tudják,  hogy  nem  szeretnék  az  iskolát  támogatni,  majd  lesz  olyan 
Révfülöp, hogy ad hozzá pénzt, ha ők sem adnak hozzá. Nekik még a szándékuk nincs meg. 
Fordulhat a kocka bármilyen téren úgy, hogy a közös hivatal fenntartására most ők fognak 
majd   igényt  tartani,  nem  a  rossz  szándékukat  akarja  ez  ügyben,  csak  van  egy  helyzet. 
Sérelmezi ebben a kérdésben, hogy a jegyző asszonytól szakmai véleményt nem hallott. Erről 
nem ő  tehet.  Szakmai  részével  a  világon  senki  nem  foglalkozott,  de  azt  tudják,  hogy  a 
konfliktusok hogyan alakulnak. Pár szót szeretne hallani ezekről a dolgokról.
Miklós Tamás polgármester: másfél hónapja ezt várják, hogy elküldje, amióta az volt, hogy 
ne csináljon semmit se. Itt mondták el, hogy semmit ne csináljon. Betartotta, amit határoztak. 
Bejelenti, amennyiben Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes és Köveskál azt mondja, hogy 
közös ön kormányzati  hivatalba  hajlandó Révfülöpre  idejönni,  ő  lemond.  Amennyiben  ők 
idejönnek. Természetesen nem azonnal, hanem kiveszi a szabadságot és lemond. Ezt most 
ebben a körben megígéri. Ha elmondják,  vagy leírják, hogy az ő személye a kizáró ok, amiért 
nem jönnek, nem lehet, akkor lemond polgármesteri posztjáról.
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: nem fogják írásba adni. 
Miklós Tamás polgármester: jöjjön el, mondja el a szemébe. 
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: ha ez hivatalos állásfoglalásnak tekinthető, az a 
válasz  Salföldnek,  Balatonrendesnek,  ha  ez  az  akadály  ebben  az  esetben  a  polgármester 
lemond.
Miklós Tamás polgármester:  Ábrahámhegy,  Salföld,  Balatonrendes Köveskál így olvasta 
fel. 
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Varga Béláné alpolgármester asszony és Kondor Géza képviselő-testület tagja elhagyják az  
üléstermet,  abból a célból, hogy az elkészített határozati kivonatokat személyesen adják át  
Köveskál község képviselő-testületének.
(A képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő)

Kálomista  Gábor  képviselő-testület  tagja:  polgármester  úr  megtette  azt  a  gesztust,  ha 
valóban az ő személyével van probléma, lehet jönni, nem akadálya. 
Miklós  Tamás polgármester:  estére  tudni  fogják  Köveskál  mit  döntött.  Tud még  ebben 
Kálomista úr tárgyalást folytatni?
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: úgy gondolja, igen. Úgyis kell még egy testületi 
ülést tartani. 
Török Péter képviselő-testület tagja: Kálomista Gábor ezt kommunikálja?
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: a többi településsel beszél.  
Török Péter képviselő-testület tagja: az világosan látható, polgármester úr csak abban az 
esetben mond le, ha Köveskál is benne van ebben?
Török Péter képviselő-testület tagja: ebben meg van a rizikó faktor, hogy Ábrahámhegy és 
Köveskál  nem akarnak együtt  lenni.  Az ő olvasatában az nagyon fontos  szempont,  ha itt 
megalakulnak,  ne  szúrjanak  ki  másokkal.  Az  nekik  miért  jól,  ha  Kővágóörs  nem  tud 
megalakulni.  Egyetlen  értelmes  és  optimális  szempont  van,  ha  Salföldtől  kiindulva, 
Ábrahámhegy, Balatonrendes Révfülöp alakít egy körjegyzőséget és a másik hat is tud egyet. 
Ebbe Köveskál egy kis politikai labdadobálgatásnak a része, nekik esetleg előny lehet. 
Miklós  Tamás  polgármester:  itt  hangzott  el  Balatonrendes,  és  Salföld  nem  hajlandó 
Révfülöphöz csatlakozni. Erre hoztak egy határozatot most, amit Köveskálra elvittek. 
Török  Péter  képviselő-testület  tagja:  polgármester  úr  lemond,  ha  ez  a  körjegyzőség 
megalakul, de benne van ez a kis huncutság, hogy csak akkor mond le, ha Köveskál is bent 
van. Jegyzőkönyvbe is úgy van rögzítve, hogy Köveskálnak is itt kellene lenni, holott ez nem 
lenne cél. Polgármester szempontjából ez annak a záloga, hogy ne kelljen lemondania. Ennek 
ez a lényege.
Miklós Tamás polgármester: így is értelmezheti képviselő úr. 
Török  Péter  képviselő-testület  tagja:  jövőre  lesz  70  éves  Révfülöp,  ne  azzal  kelljen 
köszönteni az adófizetőket, amit 22 év alatt belepumpáltak ebbe a házba a pénzüket, hogy 
Kővágóörsön lesz a hivatal.
Miklós Tamás polgármester: 1950-ig ott volt a körjegyzőség. 
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja:  pontosan erről beszél,  hogy huszonegynéhány 
évre visszaveti ez  a dolog ezt a falut. 
Török  Péter  képviselő-testület  tagja:  kéri,  polgármester  urat,  hogy  ezt  a  kikötését  az 
értelmes döntés irányába vigye.
Miklós Tamás polgármester: ha azt kívánják, hogy mondjon le, fogalmazzák meg, hogy 
nincs meg a bizalom és akkor el tudja dönteni, hogy lemond vagy nem. Elmondták,  hogy 
Salföld és Balatonrendes nem hajlandó jönni. Ábrahámhegy jönne, de így nincsenek meg. 
Úgy látja, ha más út nincsen a hivatalba, akkor meghozza ezt az áldozatot.
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Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: Neki teljesen mindegy ki a polgármester. Úgy 
gondolja, ha ez a falu elveszi az önállóságát teljesen mindegy ki a polgármester.  Ha vezető 
szerepét elveszti a régióban teljesen mindegy, hogy ki. Akkor igaza van Török Péternek, hogy 
polgármester úr tett egy gesztust, amit nem tettél. Adok, de nem adok.
Miklós  Tamás  polgármester:  akkor  ezek  szerint  visszavonja  az  egész  gesztusát,  akkor 
legyen  választás.  Oszlassa  fel  magát  a  testület  is  és  a  polgármester  is,  az  a  legtisztább. 
Egyedül  őt  tett  gesztust.  Most  már  ott  járnak,  hogy  nem is  gesztus.  Ő  a  létalapját  tette 
kockára. 
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: a falu jövője van kockán, nem a polgármester 
jövője.
Miklós  Tamás  polgármester:  lesz  itt  kirendeltség,  ügysegéd.  Abban  igazuk  van,  hogy 
hatalmas presztízs veszteség Révfülöpnek. 
Török Péter képviselő-testület tagja: a polgármesteri működésének sok pozitívuma is van, 
ezt nem szeretné egy pillanatig sem kétségbe vonni. A legnagyobb pozitívuma az, hogy a 
település  gazdaságilag  teljesen  stabil.  Ez  az  ő  érdeme.  Nagyon  megfontoltan  gazdálkodó 
önkormányzatiságot tudott működtetni úgy, hogy nem vállal rizikókat. Ez egy fontos dolog, 
ez  érték,  amit  képvisel.  Van  egy  másik  probléma,  amit  meg  kell  oldani  ebben  nagyon 
pozitívan gondolt arra, amikor mondta, hogy lemond, sajnos ez a kis tüske benne van. Arra 
kéri, mérlegelje ezt a kérdést polgármester úr, ha ezen múlik ez a dolog. Ez a három település 
legyen  a fontos,  hogy idejön vagy  nem,  ne Köveskál.  Amit  tett  az  egy kicsit  álságos a 
lemondását illetően, had érezzék, hogy ez  egy komoly gesztus. Nem neki a fontos, hanem 
annak  a  célnak,  amit  nekik  képviselni  kell.  Ha  polgármester  úr  ezt  a  dolgot  meg  tudná 
változtatni,  azt  mondja,  hogy  Salföld,  Ábrahámhegy,  Balatonrendes  csatlakozásával 
létrejöhetne  egy közös  hivatal,  akkor  abban  az  esetben  lemond,  az  korrekt.  Ha beleveszi 
Köveskált, akkor nem korrekt.
Miklós  Tamás  polgármester:  akkor  minek  küldték  el  a  kivonatot?  Ábrahámhegynek, 
Balatonrendesnek,  Salföldnek  nem küldtek  csatlakozási  szándékot.  Nem nyilvánították  ki 
képviselő-testületi határozatban, akkor ezt is meg kellene tenni és elküldeni. 
Kálomista  Gábor  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  egy  70  fős  Salföld  jóval  jobb 
pozícióban van,  mint  egy 1200 lakosú Révfülöp.  Azt  mondták,  azért  nem jönnek, mert  a 
polgármester személyével van a probléma. 
Török Péter képviselő-testület tagja: kéri ebből a lemondási szándékból Köveskált vegyék 
ki. 
Miklós Tamás polgármester:  amit  mondott  megmondta.  Van más lehetőség is, bármikor 
kimondhatják a feloszlatásukat. 
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: bármikor megszavazza. 
Török Péter képviselő-testület tagja: ha ez így lesz, akkor már májusban nem lesz. Most 
azért nem mondja, mert a jegyző asszonnyal végig beszéltek ezt a dolgot, mások munkáját 
ezzel nem teszi tönkre. 
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: ha feloszlatják a testületet mi ennek a jogszabályi 
háttere?
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Tóthné Titz Éva jegyző:  90 napon belülre ki kell írni a választást. A testület működik a 
következő testület megválasztásáig.
Miklós  Tamás  polgármester:  ha  ülés  előtt  megkeresték  volna,  elbeszélgettek  volna 
dolgokról, akkor lehet, hogy más.
Török Péter képviselő-testület tagja: 18 éve ismerik egymást,  ismerik polgármester urat, az 
hogy eljönnek beszélgetni, az minimum a fél életük, úgy érzi az ember. Ez az ideje is elmegy, 
az az ideje is elmegy, minden ideje elmegy arra, és amikor kijön, azt sem tudja mi történt. 
Fogalma sincs miben egyeztek meg.  Erre semmi szükség nincs.  Most van ezen az ülésen 
ennek súlya. Ha most nem tudja eldönteni, hogy a személye ebben milyen felelősséggel van 
jelen,  akkor  nem  tudja  eldönteni  holnapután  sem  meg,  semmikor  sem.  Egymás  idejét, 
energiáját,  türelmét   tiszteletben  tartva  azért  gondolta,  hogy  ezt  a  dolgot  még  egyszer 
nekifutva megpróbálja kérni. Mindent megszeretne tenni a maga részéről. 
ifj.Szegi  János  Horgászegyesület,  Sportegyesület  elnöke:  elmondja,  sajnálja,  hogy  nem 
vetődött  fel  többször  ez  a  feloszlatás  kérdése.  A  polgármester  a  végrehajtója  a  testületi 
döntéseknek,  az  megint  más  kérdés,  hogy  milyen  viszonyban  van  a  szomszéd  település 
polgármesterével, vagy egyáltalán hányszor volt ott, teljesen mindegy. A mostani állás szerint 
nem jó a viszony, vagy ő szerintük nem jó a viszony. Az egyesület nevében is mondhatja,  
hogy  nem  a  polgármester  ennek  a  kialakult  helyzetnek  az  egyetlen  okozója,  hanem  a 
képviselő-testület. A testületnek fel kell oszlatni magát, lesz egy új választás és a lakosság 
majd  eldönti,  hogy mit  akar.  Nem egy személyben  felelős,  hogy így alakult  a  szomszéd 
településekkel a kapcsolat. Ő egy ember a hétből. 
Tóth Csaba Vízi Sportegyesület Elnöke: a jelenlévők kifejtették azt a szándékukat, ha nem 
alakul  meg  ez  a  közös  önkormányzat,  akkor  felállnak.  Ez  egyértelmű  és  világos.  A 
polgármester tett egy gesztus értékű utalást, ami szerinte nem viszi előbbre a dolgokat, mivel 
jól  tudja,  hogy  nem  fog  Köveskál  és  Ábrahámhegy  közös  hivatalt  alakítani.  Ebből 
következőleg adott egy olyan feladatot, akik nem fognak tudni semmit csinálni, mert nem fog 
tudni  megalakulni  ez  a  testület.  Úgy gondolja,  sokkal  előbbre  mutatóbb  volna  egy olyan 
kijelentés,  kinyilatkozás,  ha  azt  mondaná,  megalakul  a  közös  hivatal  a  Balaton-parti 
településekkel, és ha a polgármester ennek az oka, ezt ők kinyilvánítják, akkor azt mondja, a 
polgármesternek fel kell állni és ennek utat engedni. Ha így tud eredményes lenni a tárgyalás. 
Ha vége a dolognak nem áll fel, akkor majd a testülettel együtt lesz kénytelen felállni. Abból 
egy sokkal nagyobb anarchia lesz, sokkal több feladat lesz, és sokkal kevésbé tud az egész 
település kijönni belőle. A tény pedig, hogy nem alakul meg a közös hivatal tény marad. Úgy 
gondolja, el kellene gondolkodni azon, hogy milyen feltételekhez köti, vagyis azt a Köveskáli 
kitételt ki kellene venni belőle. Ahhoz kellene kötni, hogy a Balaton-parti településekkel egy 
közös  hivatal,  és  ha  a  személye  az  akadálya,  akkor  mondjon le.  Azt  gondolja  így  volna 
átláthatóbb, egyenesebb, talán könnyebb a végrehajtás segítése. Látszik az a szándék ebben, 
hogy a polgármester mondott is valamit, mutatott is nagyvonalúságot, de ugyanakkor nem is. 
Miklós  Tamás  polgármester:  nem  akar  a  dolgok  elébe  menni,  a  testület  hozott  egy 
határozatot Köveskállal kapcsolatban, a többivel nem. Hoztak egy határozatot, természetesen 
ez  nem  zárja  ki,  hogy  a  másik  három  mindenféleképpen  kell,  tehát  Ábrahámhegy, 
Balatonrendes és Salföld is. Most itt határozatot hoztak, akkor semmibe vegye az előbb feltett 
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kezét,  hogy tárgyaljanak  Köveskállal  Kálomista  Gábor  javaslatára,  utána  lépjenek vissza? 
Akkor azt kellett volna feltenni …
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: lehet csűrni-csavarni a szót, ez a helyzet.
Miklós Tamás polgármester: ha úgy teszik fel, hogy Ábrahámhegy, Salföld, Balatonrendes 
adjanak szándéknyilatkozatot és ő azt mondja, hogy rendben, tehát hogy lemond, elküldték 
volna nekik és kész. Ezt kellett volna javasolni nem?
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: van egy határozati javaslata Ábrahámhegynek, 
Salföldnek,  Balatonrendesnek küldjenek levelet,  amennyiben szándéknyilatkozatot  adnak a 
közös  hivatalhoz  való  csatlakozáshoz,  akkor  polgármester  úr  lemond.  Ezt  meg  tudja 
szavaztatni.
Miklós Tamás polgármester: a polgármesteri lemondás jogszerű-e, ha feltételnek szabják? 
Ezt akarta elérni Képviselő Úr.
Kálomista  Gábor képviselő-testület  tagja:  nem akar  elérni  semmit,  azt  akarja,  hogy itt 
legyen egy normális hivatal. Tényleg úgy látja polgármester úr, hogy ő egyedül mondja?
Miklós  Tamás  polgármester:  nem  mindnyájan  mondják,  ezért  hajlandó  megtenni,  amit 
mondott. Természetesen ő sem akar az utcára menni, ha úgy adódik. Egyedileg megválasztott  
ember  polgármesterként.  Elmondja,  minden  hibája  ellenére  a  testülettel  együtt  próbált 
mindent csinálni. Mindenben közösen léptek eddig is, kérte a segítséget is. Teljesen átmegy 
egy más jellegűbe, hozzáteszi eredményes dolgot alakítottak ki az elmúlt időszakban. Nagyon 
jól  áll  a  település,  ezt  mindenki  jól  tudja.  Irigyek  is  Révfülöpre.  Ő  ahol  tárgyalt,  vagy 
beszélgettek mindig előjött a „bezzeg Révfülöp” és hogy, mert nagyközség, és mi „megjártuk 
a nagy településsel”! Soha nem személyi kérdésekben, kötetlenül beszélgetve. Mindig is az 
jött elő, hogy nem akarnak a nagyhoz menni, mert lenyúlja, elviszi ugyanaz lesz, mint régen. 
Mindig ez jön elő. Gazdasági téren hol van Kővágóörs, Salföld, Köveskál? 
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: erről beszélnek. Azon kívül, ami a polgármester 
személye – még egyszer nem mondaná el – semmiféle érv nincs. 
Miklós Tamás polgármester: elmondja, azt szerette volna, ha kiáll mellette a testület. De 
úgy látja, ezt nem lehet elvárni, meg nem is kell.  Ez nem zsarolás más település részéről, 
kérdezi?
Kálomista Gábor képviselő-testület tagja: mondhatja, hogy ez neki a feltétele.
Miklós Tamás polgármester: mert Horváth Dezső, Vella Zsolt, Fábián Gusztáv ezt mondja! 
Milyen alapon szól bele Révfülöp ügyeibe?
Kálomista  Gábor  képviselő-testület  tagja:  ők  megvannak,  Révfülöp  nincs  meg.  Úgy 
viselkednek, mint ha itt kopogtatnák az ajtón és válogathatnának.

2.) A 2012. évi Nyugdíjasok Karácsonya program és költségvetés tervezete.
Miklós Tamás polgármester: ez egy hagyományteremtő rendezvény, melynek helyszíne a 
révfülöpi  Általános  Iskola.  Művelődésszervező  összerakta  a  programtervezetet,  illetve  a 
pénzügyi részt. Van-e ezzel kapcsolatban javaslat, vagy egyetértenek a programmal.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a pénzügyi fedezet biztosításával és a nyugdíjasok 
karácsonyának  a  szociális  szolgálattal  közösen  történő  megtartásával,  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

130/2012. (XI.26.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Nyugdíjasok 
Karácsonyának  megrendezésével  egyetért,  melyhez  a  szükséges  747.500  Ft-ot 
költségvetésében biztosítja. 
A  Képviselő-testület  felkéri  a  művelődésszervezőt  és  a  Szociális  Szolgálat 
Vezetőjét a rendezvénnyel kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező
              Szomjas-Jakab Erzsébet szolgálatvezető
Határidő: 2012. december 20. 

Bejelentés nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: megköszöni a részvételt az ülést 16.40 órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Török Péter                                             Kondor Géza 
önkormányzati képviselő.
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