
Szám: 1/3/24/2012.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én 

(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak:  Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester, Kondor Géza,

Eitner József, Kálomista Gábor, Gángó István képviselő-testületi tagok.

Távolmaradását bejelentette: Török Péter képviselő

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Kondorné 

Pintér Zsuzsanna művelődésszervező, Németh László iskolaigazgató.

Tanácskozási  joggal  jelen  van:  Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke,  Dianovics  Béla 

Polgári Kör Elnöke, Tóth Csaba Vízi Sportegyesület Elnöke.

Lakosság részéről jelen van: 1 fő

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  a  jelen  lévő  civil 

szervezetek  képviselőit,  a  napirend  előterjesztőjét  és  a  televízió  előtt  ülő  révfülöpi  

polgárokat. 

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 Varga Béláné alpolgármester asszonyt és Eitner József képviselő urat.

Révfülöp nagyközség Képviselő-testülete 6 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 előző, 2012. november 19-i munkaterv 

szerinti  testületi  ülés  óta  történt  legfontosabb  eseményekről:  Az  elmúlt  időszakban  4 

rendkívüli ülést tartottunk.
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Révfülöp Nagyközség  Képviselő-testület  2012. november 26-i rendkívüli  ülésén Kálomista 

Gábor  képviselő  úr  tájékoztatta  a  testületet  a  Közös  Önkormányzati  Hivatal  révfülöpi 

létrehozásával  kapcsolatos  tárgyalásairól,  illetve  a  képviselőtestület  határozatot  hozott, 

amelyben kifejezte azon szándékát, hogy révfülöpi székhelyű Közös Önkormányzati Hivatalt 

hozzon  létre  Szentbékkálla,  Balatonhenye  és  Köveskál  településekkel.  A  határozatot  az 

érintettekhez eljuttattuk.

2012. december 3-án „Révfülöp Nagyközség közös hivatal létrehozásával kapcsolatos sürgős 

teendők,  lehetőségek.”  napirenddel  összehívott  rendkívüli  képviselő-testületi  ülésén 

Kálomista  Gábor  képviselő  úr  indítványára  egyhangúlag  kimondta  önfeloszlatását  a 

képviselő-testület.  A  képviselő-testület  a  hivatal  révfülöpi  kirendeltségéről,  működési  

kereteiről való tárgyalásra többségi szavazással megbízta Varga Béláné alpolgármestert.

Tájékoztatom  a  hallgatókat,  hogy  az  új  képviselő-testületi  tagok,  és  polgármester 

megválasztásáig ügyvivőként tovább működnek.

Az elmúlt két hétben az országgyűlés döntései és a kormányzati intézkedések rendelkezései 

miatt szükséges volt rendkívüli képviselő-testületi üléseket tartani.

2012.  december  10-én a  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  „Felhatalmazás  a  köznevelési 

intézmény  átadás-átvételéről  szóló  megállapodás  aláírására.”  napirendet,  amely  alapján 

másnap  aláírtam  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központtal  az  iskola  átadás-átvételi 

megállapodást.

2012.  december  15-i  rendkívüli  képviselő-testületi  ülésen  megtárgyaltuk  az 

„Önkormányzatok  adósságkonszolidációjára  vonatkozó  képviselő-testületi  határozat 

jóváhagyása.” napirendet. 

A  testület  jóváhagyta  a  határozat  tervezetet,  amely  alapján  Révfülöp  Nagyközség 

Önkormányzata  az  5.000  fő  alatti  önkormányzatok  kategóriájában  december  12-én 

ténylegesen  fennálló  adósságállományát  és  annak  december  28-ig  számított  járulékát  a 

magyar állam egyszeri, vissza nem térítendő törlesztési célú támogatásban részesíti, vagyis  

kifizeti.

Révfülöp  esetében  ez  azt  jelenti,  hogy  a  folyamatosan  csökkenő,  91.397.393,-Ft 

adósságállományunkat az állam átveszi, és január 1-től Révfülöpnek nincs adóssága, nem kell 

adósságtörlesztést fizetnie.

2012. november 20-án a Halász utcai, Fülöp-kerti térségfejlesztés tervezésének II. tervközi – 

helyszíni  –  egyeztetésére  került  sor,  amelyre  meghívást  kaptak  a  képviselőkön  kívül  a 

bizottsági tagok, a civil szervezetek, vállalkozók is.
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2012.  november  21-én ülésesett  a  Révfülöp  Szociális  Alapszolgáltató  Társulás  Tanácsa. 

Elfogadta a Szolgálat 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi költségvetési teljesítéséről szóló 

előterjesztést, és a Szolgálat vezetői állására pályázatot írt ki.

2012.  november  26-án rendőrségi  témában  lakossági  tájékoztató  fórumra  került  sor  az 

Általános Iskolában, amelyet Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője tartott.

2012.  november  27-én Révfülöpi  Óvoda  fenntartó  Társulási  Tanács  ülésére  került  sor. 

Elfogadta az Óvoda 2012. I-III. negyedévi költségvetéséről szóló beszámolót.

111/2012. (X. 15) Kt. határozattal kapcsolatban, amely szerint a képviselő-testület 

kezdeményezte a novemberi képviselő-testületi ülésre a parti vállalkozókkal történő 

szerződésmódosítás kidolgozását és megtárgyalását, erre előterjesztést összeállítani nem 

tudtuk. 

A testület utasított a Halász utcai vendéglátó egységek vállalkozói részére kiküldött bérleti 

szerződést felmondó levél visszavonására. Ez megtörtént október 18-án. 

A bérleti szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztetést kezdeményeztem az érintett 

vállalkozókkal, amire október 26-án sor került.

Megállapodtunk, hogy a vállalkozók írásban megküldik módosítási javaslataikat, ajánlatukat, 

erre a mai napig, december 17-e, nem került sor.

115/2012.  (XI.  12.)  Kt.  határozattal  kapcsolatban,  amely  szerint  Révfülöp  Nagyközség 

Önkormányzata  vállalta  az  állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  általános 

iskola  feladatainak  ellátását  szolgáló  ingó  és  ingatlan  vagyon  működtetését,  ezzel 

kapcsolatban az alábbi levelet kaptuk Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszonytól. 

Ismerteti az államtitkár asszonytól kapott levelet. 

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  átruházott 

hatáskörben a december 11-én tartott zárt ülésén az alábbi határozatok hozta:  átmeneti  

segély kérelmet 6 fő nyújtott be, ebből 3 fő részére 15.000 Ft/fő, 2 fő részére 10.000 Ft/fő  

került megállapításra. 1 fő részére a kérelem elutasításra került jövedelemhatár túllépése 

miatt.  Fűtési  támogatásra 1 fő nyújtott  be kérelmet, ami jövedelemhatár túllépése miatt 

elutasításra  került.   Méltányossági  ápolási  díj  egy  fő  részére  került  megállapításra,  a 

jogszabályoknak megfelelően 26.550 Ft/hó.     

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  aki  elfogadja  a  jelentést,  a  kiegészítésekkel  együtt 

kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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135/2012. (XII.17.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 

képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  szóló  jelentést  a  kiegészítésekkel 

együtt elfogadja.

Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó 

javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

Napirend

1. Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 2013. évi munkaterv javaslata.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

2. Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

3. Ingyenesen átvett terület hasznosításáról szerződési kötelezettség teljesítése.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

4. TÁMOP-3.2.3.B-12/1  (A  és  B  komponensek)  „Építő  közösségek”  -  B/  A  korszerű, 
többfunkciós  (multifunkcionális  )  közművelődési  fejlesztéseket  szolgáló  közösségi 
programok,  együttműködések,  új  tanulási  formák  kialakulásának  elősegítése,  c. 
könnyített elbírálású pályázaton való részvétel előkészítése.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

5. Pályázat benyújtása a KEOP „Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázati  kiírás alapján.  (Általános Iskola villamos-energia 
ellátás).
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester 

6. Kalmár György „Villa Filip Televízió” és a képújság üzemeltetésére tett ajánlata.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

7. Temetői nyilvántartó program vásárlására ajánlat.
Előterjesztő:  Miklós Tamás polgármester

8. Ford autóbusz vásárlása és Suzuki Ignis személygépkocsi vásárlására ajánlattétel.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

9. Önkormányzati dolgozók 2012. évi jutalmazása a bérmaradvány terhére.
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

10. Óvoda épület energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtásának előkészítése.
(KEOP-2012-5.5.0/C „Épületenergetikai fejlesztések”)
Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

      11. Helyi Választási Bizottságba új tagok választása. (sürgősségi indítvány)

             Előterjesztő: Tóthné Titz Éva jegyző

1.)Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 2013. évi munkaterv javaslata.
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(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  képviselőknek,  bizottsági  tagoknak,  civil 

szervezetek  képviselőinek,  intézményvezetőknek  kiküldésre  került  a  levél,  amelyben 

javaslatokat kértek a 2013 évi munkaterv összeállításához. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3 

igen szavazattal  támogatta a munkaterv javaslatot azzal  a kiegészítéssel, hogy a bizottság 

javasolja,  hogy  a  január  25-i  közmeghallgatást  az  időközi  választás  utáni  időpontra 

módosítsák. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság javasolja, hogy a 

januári  közmeghallgatás  ne kerüljön megtartása,   kerüljön át  március végére.  A bizottság 

fenti javaslattal 2 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2013. évi munkatervet.

Kérdés:

Dianovics Béla  Polgári  Kör Elnöke:  a közmeghallgatás  időpontjával  kapcsolatban kérdezi, 

hogy ez kellő indok-e arra, hogy ez a közmeghallgatás elmaradjon?

Miklós  Tamás  polgármester:  a  két  bizottság  véleményét  tudomásul  veszik.  Képviselői 

véleménye az,  hogy szembe kell  nézni  minden helyzettel.  A közmeghallgatás  a  település 

polgárainak a meghallgatásáról szól elsődlegesen. Jogszabály előírja, hogy egy alkalommal 

kötelezően meg kell tartani. Révfülöpön két alkalommal volt közmeghallgatás januárban a 

költségvetés februári elfogadása előtt, hogy a lakosság véleményét kikérjék, tájékoztassák,  

illetve nyár elején, ahol főleg az üdülőtulajdonosok vesznek elsődlegesen részt. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: elmondja, a bizottság nem 

azt javasolta, hogy maradjon el, hanem két hónappal tegyék el, március végére tegyék át.

Miklós Tamás polgármester: időpont nem hangzott el.

Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, a képviselő-testületnek jogában áll a munkatervét saját 

hatáskörben meghatározni. A munkatervben annyi a kötelező elem az SZMSZ értelmében, 

hogy egy évben két közmeghallgatást tart, hogy ezt melyik időpontban teszi meg, ezt a saját 

elhatározáson múlik. Jogukban áll bármely más időpontra változtatni.

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, ez a 

közmeghallgatás  egy  lakossági  fórum,  ahol  a  lakosoknak  elsősorban  a  problémáikat  kell, 

hogy jelezzék, milyen fejlesztési elképzeléseik vannak. A fő feladat ezeknek a kidolgozása, 

megoldása. Még nincs kiírva a választás, de valószínűleg egy kampányidőszakba esik bele,  

ahol  óhatatlanul  is  belekevernék  a  napi  ügyek  intézésébe  a  politikát.  Úgy  gondolja  a 

bizottság  egy  kampányidőszakban  nem  biztos,  hogy  a  kiegyensúlyozott  tájékoztatást 

szolgálná, nem a lakosság gondjainak a megoldása lenne elsősorban, hanem elképzelhető, 

hogy  átmenne  egy  politikai  jobbra-balra  dobálásba,  ami  egy  kétélű  fegyver.  Nem  az 
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elhalasztás mellett vannak. Amellett vannak,  hogy egy új testület minél előbb tartsa meg és 

a problémák megoldására is jogosultsága lesz.

Zsitnyányi  István Fürdőegyesület  Elnöke:  az  egyesület  nevében köszöni,  hogy  javaslatuk 

bekerült a képviselő-testület 2013 évi munkatervébe.

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: az elhangzott érveket neki is és a civil szervezetnek is 

akceptálni  kell,  de  úgy  gondolja  ennek  ellenére  is,  hogy  nem  lehet  fontosabb  dolog 

semmilyen esetben, akár van választás, akár nincs választás az, mint hogy a képviselők, a  

polgármester  és  a  testület  időnként  személyesen,  szemtől  szembe  találkozzon  a 

választópolgáraival. Ez a közmeghallgatás nem szokott politikai dologról szólni, nem szokott 

választási  problémákról  szólni,  hanem  az  adott  esetben  megtartandó  közmeghallgatás 

mindig azokat a kardinális problémákat vetik fel, amellyel a lakosság szembe kerül. Úgy érzi 

ezt  a  révfülöpi  választópolgárokkal  nem  volna  szabad  megtenni.  Nincs  magasabb  rendű 

intézkedés mintsem az, hogy a polgárokat, ha meg akarnak szólalni meghagyják, hogy szóhoz 

jussanak.  Ha  az  elhalasztás  lehetősége  benne  van  az  előterjesztésben,  ill.  az  időpont 

módosításban javaslata szerint tartsák előbb, jelöljön meg a bizottság egy előző időpontot, 

legyen 10-én vagy 15-én. 

Miklós Tamás polgármester: mindenki elmondta a véleményét. A két bizottságnak van egy 

módosító  indítványa,  ezt  kell  szavazásra  tennie.  Konkrétan  azt,  hogy  a  január  25-i 

közmeghallgatás  kerüljön későbbi  időpontra  elhalasztásra,  amit  most  itt  nem határoznak 

meg.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  január  25-i  közmeghallgatás  kerüljön  elhalasztásra 

kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal, 

tartózkodás  nélkül  egyetért  azzal,  hogy  a  Képviselő-testület  2013.  január  25-i 

közmeghallgatás időpontja kerüljön elhalasztásra egy későbbi időpontra. 

Miklós  Tamás  polgármester:  aki  fenti  módosítással  a  2013.  évi  munkatervet  elfogadja, 

kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

136/2012. (XII.17.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  fenti  módosítással  – 

elfogadja a 2013. évi munkatervet.

2.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója.

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester:  írásban megküldték a képviselők, civil  szervezetek részére a 

költségvetési koncepciót. Kéri a bizottságok véleményét.
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Bizottsági vélemény:

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 

igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2013 évi költségvetési koncepciót.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 2 igen szavazattal 

elfogadásra  javasolja  a  koncepciót.  Elmondja,  ebben  a  formában  szinte  jelképes  ez  a 

koncepció,  mivel  konkrét  számok  ismerete  nélkül  költségvetési  koncepciót  készíteni, 

gyakorlatilag értelmetlen. Az anyagot el kellett készíteni, elfogadásra javasolják, de úgy is  

készül  majd  egy  tényszámokon  alapuló  költségvetés,  amit  majd  az  új  testület  végre  fog 

hajtani. 

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény.

Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  megerősíti, 

amit a bizottság elnöke elmondott. A gazdasági bizottság is ezek alapján hozta meg döntését,  

konkrét adatok hiányában hozták meg ezt a döntést.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  2013  évi  koncepciót  megalapozza  a  2012.  évi 

teljesítés.  Háromnegyedévet  tárgyalták,  510  milliós  költségvetés,  több  mint  70  milliós 

beruházással.  Múlt  hónapban  elkészült  a  hivatal  akadálymentesítése,  elkészült  az  IKSZT 

átadásra,  többek  között  a  napokban  fejeződött  be  a  műszaki  átadása  a  strandi 

fejlesztéseknek, újabb 5,5 millió forint beruházás végrehajtásra került.  Nagyon bíztató az,  

hogy a Káli  úti  csapadékvíz,  járdától  elkezdve a parti  világításon keresztül,  vagy az  IKSZT 

tetőtérben szálláshely kialakítások, ezeknek meg van a fedezete most is a költségvetésben. 

Ennek fedezetét nyújtja most az a kb.  90 millió Ft megtakarítás, ami a számlán rendelkezésre 

áll, ezekre a jövő évi fejlesztésekre elkölthető lesz várhatóan. A mai napon írták alá a banki 

konszolidációs dolgot, ez is a koncepciót alapvetően módosíthatja, ugyanis 15 millió forintnyi 

adósság, kamat megfizetésétől szabadul meg az önkormányzat.  Összefoglalva elmondja, a 

testület  és  az  új  polgármester  gazdaságilag  rendkívül  jó  kondícióval  vághat  neki  az  új 

időszaknak. 

Aki  elfogadja  a  2013 évi  költségvetési  koncepciót  –  a  két  bizottság  egyetértő,  támogató 

javaslata mellett – kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközségi  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

137/2012. (XII.17.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület az államháztartásról szóló 

2011.  évi  CXCV.  törvényben  kapott  felhatalmazás  alapján  2013  évre  vonatkozó 

költségvetési  koncepcióját  megvitatta  és  azt  elfogadja  azzal,  hogy  a  2013  évi 

költségvetését a bizonyosan tervezhető bevételek függvényében alkotja meg.
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A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  2013  évi  költségvetési 

rendelettervezet összeállítása során a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe 

úgy,  hogy  a  stabil  költségvetési  gazdálkodás,  a  lehetőségek  szerint  zavartalan 

működés,  a  testületi  döntések  végrehajtása  biztosított  legyen.  További  feladat 

továbbra is csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás rendelkezésre áll,  

illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a kötelező feladatok 

ellátását.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: a 2013 évi költségvetés benyújtásának időpontja.

3.)Ingyenesen átvett terület hasznosításáról szerződési kötelezettség teljesítése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  az  MNV  Zrt-vel  2011.  februárban  kötöttek  egy 

szerződést,  két  helyrajzi  számon  több  mint  800  m2-nyi  állami  terület  került  Révfülöp 

ingyenes  használatába.  A  szerződés  szerint  kötelezettsége  a  képviselő-testületnek,  hogy 

minden évben december 31-ig beszámolót küldjön a terület szerződés szerinti használatáról.

Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:

Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3 

igen szavazattal, elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester:  aki egyetért a határozati javaslattal és annak megküldésével 

kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

138/2012. (XII.17.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jelen  határozatával 

kinyilvánítja,  hogy  az  MNV  ZRT-től  átvett  Révfülöp  8/5  ,  8/6  hrsz-u  ingatlanok 

strandüzemeltetésre, strandi szolgáltatások nyújtására, sport, játszótér, zöldterület 

érdekében, közlekedés fejlesztésre és szabályozásra, a közút biztonságossá tételére 

kerültek hasznosításra.

A fenti ingatlanok bérbeadására, elidegenítésére nem került sor.

A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  jelen  határozatot  az 

MNV Zrt. részére küldje meg.

Felelős:  Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2012. december 31.
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4.)TÁMOP-3.2.3.B-12/1  (A  és  B  komponensek)  „Építő  közösségek”  -  B/  A  korszerű, 
többfunkciós  (multifunkcionális  )  közművelődési  fejlesztéseket  szolgáló  közösségi 
programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése, c. könnyített 
elbírálású pályázaton való részvétel előkészítése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester:  tárgyalta az Oktatási,  Szociális és Kulturális Bizottság,  kéri  a 
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  egyhangúlag 
javasolja a pályázat benyújtását.

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi Kondorné Pintér Zsuzsannát van-e kiegészítése a 
napirenddel kapcsolatban?
Kondorné Pintér  Zsuzsanna művelődésszervező:  ez a  pályázat  az  IKSZT-ben megvalósuló 
programok támogatására szolgál. A külső programok megvalósítása ebbe nem vonható be. 

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Varga  Béláné  alpolgármester:  úgy  tudja  ez  egy  önrész  nélküli  pályázat,  max.  5  millióig 
terjedhet. Az gondolja,  ezt mindenképpen meg kell célozni. Örül annak, hogy ebben helyi, ill. 
környékbeli pályázatírót sikerült erre megnyerni.   
Miklós Tamás polgármester:   aki egyetért a bizottság javaslatával és támogatja a határozati 
javaslatot a leírtak szerint, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

139/2012. (XII.17.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a "Építő közösségek" - 

B)  A  korszerű,  többfunkciós  (multifunkcionális)  közművelődési  fejlesztéseket 

szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának 

elősegítése" (TÁMOP 3.2.3.B-12/1.) kódszámú pályázaton részt vegyen. Megbízza a 

művelődésszervezőt a benyújtandó pályázat  előkészítésével  és Képviselő-testület 

elé terjesztéssel.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2013. január 14.

5.)Pályázat  benyújtása  a  KEOP „Helyi  hő  és  villamosenergia-igény  kielégítése  megújuló 
energiaforrásokkal”  című  pályázati  kiírás  alapján.  (Általános  Iskola  villamos-energia 
ellátás). (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: a bizottság 2 
igen  szavazattal,  1  tartózkodással  kérte  polgármester  urat,  hogy  a  testületi  ülésig  tegye 
lehetővé,  hogy az  érintett  területet (az  iskola tetejét)  vizsgálja  meg egy építész,  műszaki 
ellenőr  szakember,  legyen  jelen  a  kábeltévé  üzemeltetésével  foglalkozó  Vella  Zsolt,  az 
önkormányzat  részéről  is  szakemberek,  illetve  egy  környékbeli  napelemek  telepítésével 
foglalkozó  szakember  is,  aki  ismerteti,  hogy  a  műszaki  telepítés  rendszeréhez  milyen 
technikai  követelmények  szükségesek.  Abban  maradtak,  hogy  a  testületi  ülésig  ezen 
szakvéleményüket megküldik. 

Miklós  Tamás  polgármester:  arról  van  szó,  hogy  az  iskola  lapos  tetejére  napelemek, 
villamos-energetikai visszatáplálást szolgáló napelemek kerülnének elhelyezésre. Kéri Müller 
Márton főtanácsost, hogy ismertesse a megküldött szakvéleményt.
Müller Márton főtanácsos: ismerteti a szakvéleményt. Vella Zsolt a kábeltévé üzemeltetője 
elmondta, hogy gyakorlatilag áthelyezhető a rendszer, megvalósítható ebből a szempontból. 
Ismerteti  Molnár  Tibor  építőmérnök  szakvéleményét.  (Szakvélemény  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.)

Kérdés:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság Elnöke:  kérdése,  mekkora összeg 
lenne ennek a tetőnek az újraszigetelése, nyilván több millió forint. A szigetelés javítása kb. 
10  évvel  ezelőtt  már  megtörtént,  azóta  is  foltozgatják.  Most  6,1  millió  forint  az  önrész 
nevezetesen 750.000 Ft-ot a pályázathoz már biztosítani kell, ehhez még ha hozzáadnak 5-6 
milliót, ami a tetőszigeteléshez kell, akkor érdemes-e ebbe belevágni? Van-e kalkuláció arra 
vonatkozóan, hogy ez a tetőszigetelés milyen összegbe kerülne?
Gángó  István  képviselő:  össze  kell  hasonlítani,  hogy  a  lapos  tető  szigetelése  milyen 
költséggel jár, nem lenne-e célszerűbb egy magas tetőt rátenni, ami véglegesítené ennek az 
épületnek az állagát. Meg kellene fontolni, hogy a ráfordított összeg megtérül-e azzal, amit 
most  ezzel  a  pályázattal  hozna  az  energiával  kapcsolatban.  Megítélése  szerint  a  teljes 
épületnek a magas tetős kialakítása javítaná a hőszigetelést. Ennek az épületnek a végleges 
szigetelés  megoldása  véleménye  szerint  50  milliós  költség  körül  lenne,  beleérti  már  a 
tornateremnek a dolgát is. Milyen költséget jelent? Készült-e kalkuláció?
Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  mivel  az 
önkormányzat  vállalta  az  iskola  műszaki  üzemeltetését,  úgy  tudja  a  kisebb állagmegóvó, 
karbantartási munkák az önkormányzat feladata. Ez egy komplettebb felújítás és már olyan 
munka,  amelyre  az  államnál  tudomása  szerint,  van  olyan  lehetőség,  hogy  pályázzanak 
ezeknek a munkáknak az elvégzésére.  
Miklós  Tamás  polgármester:  jelen  van  igazgató  úr  is.  A  tetőszigetelésre  nem  kértek 
árajánlatot. Nem készültek tervek a tető átalakításra tudomása szerint. Állam bevonására,  
nem tud mit  mondani,  mert  az  állam átveszi  január  1-től  az  iskolákat,  valószínűleg  nem 
lesznek rövid  időn belül  hadra  készek.  Ez  az  előterjesztés  nem a  tetőről  szól,  hanem az 
energetikai  korszerűsítési  pályázatról,  amely a tető egy részén lenne elhelyezve. Kérdése, 
hogy a pályázatba beépíthető-e a helyreállítás és a szigetelés? Ha igen érdemes lenne részt 
venni a pályázaton. 3-4 évente előjön az iskola beázása.  Foglalkozni  kell  ezzel  a jövőben. 
Megkérdezi igazgató urat milyen állapotban van a tető, mennyire sürgős a tető felújítása?
Németh László iskolaigazgató: nekik nyilván az a lényeg, hogy az iskola ne ázzon be. Gángó 
képviselő úr, amire emlékezik az a „Hullámok hátán a XXI. századba” pályázat, ahol valóban 
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az volt a pályázat célja, hogy megszüntessék a lapos tetőt a beázás miatt. Ez a pályázat nem 
nyert. Miért ázott  be a tető?  Amikor megválasztották neki fontos volt az,  hogy ezeket a 
pénzösszegeket, amik addig úgy tűnt, hogy a tető szigetelésére ment, azt ne dobják ki. Azóta 
nem dobtak ki pénzt, az iskolai karbantartóval meg tudták oldani azt, hogy házi eszközökkel  
nem ázik be az iskola. Ha oda felmegy egy ilyen mérvű beruházás biztos, hogy ezzel együtt 
kell járnia a szigetelés megvalósításának is. Nyáron egy 50 cm-es anyaggal bevonták a tető 
teljes szélességét. Ugyanezt csinálták a konyha tetejével is. Volt egy-két nem túl jó ötlet, ami  
nem tudta elvezetni a vizet. Jelenleg most nem probléma a beázás, ami probléma azt meg 
tudják oldani. Amennyiben oda felmennek, és ott munkálatok folynak ezt a szigetelést le kell 
cserélni, mert az tönkrevágja. Most is nagyon óvatosan engedik fel a kábelsat embereit. 
Müller Márton főtanácsos: pályázati kiírás még nincs meg. Azt gondolja, megengedik, ahol 
áttörik,  a  födémjavítást  biztosan.  Az  egész  tető  felújításának  elszámolását  nem  tartja 
valószínűnek.

Vélemények:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, egy 
problémát  kizártak,  hogy  a  kábeltévét  nem  zavarja.  A  másik  probléma  a  beázás,  a 
szakvélemény  sajnos  alátámasztotta  az  aggodalmukat.  Javasolják,  hogy  kérjenek  egy 
árajánlatot  az  iskola szigetelésére  és  közben utána tudnak nézni,  hogy  saját  erőből  vagy 
állami segítséggel el tudják-e ezt végezni. Ez a pályázat nagyon jó. Ez a pályázat nem csak  
intézmények  tetején  képzelhető  el,  hanem  vannak  környékbeli  települések,  ahol 
közvilágításra való rásegítésre alkalmazzák. Esetleg meg tudnák vizsgálni, hogy nincs-e erre 
megfelelő terület. Ha nincs nagy határidő kényszer ezt a két dolgot meg kellene vizsgálni. 
Tehát az egyik az iskola tetőszigetelésének lehetősége ennek a pályázatnak a keretein belül,  
ha megjelenik ez a pályázat kiírás valószínűleg erre választ is kapnak. A másik pedig az, ha az 
iskolát ki kell, hogy ejtsék, mint lehetőséget, nincs-e más olyan terület, ahol a közvilágításra  
tudnak ezzel költséget megtakarítani. 
Gángó István képviselő:  a szakvélemény utolsó mondata egyértelmű, hogy a csapadékvíz 
szigetelés változatlanul  hagyásával  a napelemeket elhelyezni nem javasolja. Kondor úr jól  
mondta, meg kell ismerni, hogy mit jelent a szigetelés. Végleges megoldásra gondoljanak. 
Tekintettel  arra,  hogy  ennek a nagyfelületű iskolának,  beleértve a konyhát,  tornatermet, 
kellene párhuzamosan kérni egy legegyszerűbb, legkisebb hajlásszögű, amit a rendezési terv 
megenged,  magas  tetőre  való  ráépítést.  Gondol  egy  20-30  fokos  tetőhajlásra,  ennek  a 
költségét összevetve a lapos tetőszigeteléssel. Javasolja a magas tetős összehasonlítást, mert 
az végleges megoldás lenne. 
Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke: nem  építész,  de   a  lapos  tetőkkel  mindig  van 
probléma. A tökéletes szigetelési technológiát még nem nagyon találták ki. A magas tetővel 
kapcsolatban,  amit  Gángó  képviselő  úr  javasol,  alacsony  hajlásszögű  lapos  tetőt  nem 
célszerű, mert a napsugár optimális szögéhez kell igazítani a napelem felületét. Lehetőleg 
derékszögbe érje a napsugár a napelemet. Össze kellene hasonlítani, hogy a tetőszigetelés 
felújítása, illetve egy ilyen magas tető kiépítése milyen költségekbe kerül. 
Miklós Tamás polgármester: elhangzott, hogy jelenleg nem ázik be az iskola. Magas tető és 
ennek tervezése nincs napirenden, foglalkozzon vele az új testület a következőkben. Más 
területen  való  elhelyezése  a  napelemeknek:  egy  szakemberrel  végig  nézték,  hogy  hova 
lehetne,  mi  az  az  optimális  teljesítmény,  pályázati  összeg  lehetőség,  amely  adná.  Nem 
találtak  ennél  jobb  lehetőséget.  Adott  az  iskola  lapos  teteje,  ami  senkinek  nincs  útban. 
Felmerült  esetleg  az  óvoda,  lehet  gondolkodni,  de  nincs  értelme  megszavaztatni.  
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Összefoglalja,  hogy  miről  szavazzanak:  1.  a  leírtak  szerint  részt  vesznek  a  pályázaton, 
amennyiben  további  egyeztetés  a  szigeteléssel  megvalósítható,  vagy  legalábbis 
helyreállítható és ez a pályázati összegbe bevehető. 2. Mivel a szigetelés rizikós, felejtsék el a 
pályázatot és a későbbiekben induljanak másikon. Valahogyan így tudja összefoglalni, amik 
elhangoztak. 
Varga  Béláné  alpolgármester:  javaslata,  hogy  kérjenek  árajánlatot  a  tető  szigetelésére, 
annak  ismeretében döntsön a  testület  a  pályázaton  való  részvételről.  Miután  a  pályázat  
tartalmát nem ismerik, mert még meg sem jelent a pályázat,  ha időközben megjelenik és  
tartalmaz egy ilyen elemet, amit nem tart valószínűnek, akkor annak ismeretében tudnak 
dönteni.
Gángó István képviselő: képviselői javaslata, hogy a lapos tetőbe való végleges szigetelésre 
árajánlat,  a másik legkisebb hajlású magas tetőre vonatkozó, hogy össze tudják vetni melyik  
gazdaságosabb  a  lapostető  vagy  a  magas  tető,  ami  az  építési  szabályoknak  megfelel.  
Erre kérjenek árajánlatot és ennek ismeretében döntsenek.
Miklós Tamás polgármester:  háttér-információként elmondja, azért kell  ezzel minél előbb 
foglalkozni, mert ezt a kb. 40 milliárdos fejezetet megnyitják az energia korszerűsítésére és 
ameddig a forrás ki nem merül, addig adhatják be. Aki gyorsan adja be annak van lehetősége 
részt venni a pályázaton. A környékről is több település már előkészítette pályázat és beadja,  
azért hozták vissza ismét. Felteszi a  módosító javaslatokat szavazásra.
Aki  egyetért  azzal,  hogy  az  iskola   lapos  tető  szigetelésére  árajánlatot  kérjen  be  az 
önkormányzat, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül egyetért azzal, hogy az általános iskola lapos tető szigetelésére árajánlatokat kérjen 
be az  önkormányzat.

Elhangzott  az  is,  hogy  az  iskolaépület  legkisebb  hajlásszögű  magas  tető  elkészítésére 
kérjenek be árajánlatot.
Müller  Márton  főtanácsos:  amíg  nem  tudják,  hogy  mire  kérjék,  addig  nem  tudnak 
árajánlatot kérni.
Miklós Tamás polgármester: képviselő úr javaslata volt, kötelessége megszavaztatni.
Gángó  István  képviselő:  miért  ne  tudnák.  A  rendezési  terv  szabályozza  a  magas  tető 
fogalmát.  Az azt  mondja,  hogy a 15 foknál magasabb tető hajlásszög,  magas  tető.  Össze 
tudják vetni, ezért szükséges. 
Miklós Tamás polgármester: a főtanácsos úr arra hívja fel a figyelmet, hogy nincs terv, amire 
árajánlatot lehet készíteni. Aki azzal egyetért, hogy terv elkészítésére kérjenek árajánlatot, 
mert utána lehet árajánlatot kérni, hogy a lapos tető mennyibe kerül. Ha fenntartja képviselő 
úr javaslatát, hogy a lapos tetőre? Úgy gondolja, a terv elkészítésére kell.
Gángó István képviselő:  megint kiforgatja a szavait  polgármester úr. Nincs értelme, hogy 
műszaki véleményt mondjon olyanhoz, amihez ért, ha kiforgatják a szavát. Árajánlatot lehet 
kérni terv nélkül is. Kimegy, megnézi a lapos tető méretét, ki tudja számolni, hogy mennyi a 
tetőfelület  négyzetmétere.  Meg  tudja  mondani  egy  négyzetméter  cseréppel  lefedett 
tetőszerkezetnek mennyi a költsége. Szigetelés mennyibe kerül. Tervezésről nem beszélt.
Miklós  Tamás  polgármester:  egy  becsült  árajánlat  beszerzésére  kerüljön  sor  a  legkisebb 
hajlásszögű iskolai tetőre, aki ezzel egyetért kézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  2  tartózkodással, 
ellenszavazat   nélkül,  egyetért  egy  becsült  árajánlat  beszerzésével  az  iskolai  tetőre 
legkisebb hajlásszögű magas tető elkészítésére.

Miklós Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy a pályázattal az árajánlatok beszerzése 
után foglalkozzanak – kézfelemeléssel szavazzon.

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

140/2012. (XII.17.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy  az 
Általános  Iskola  villamos-energia  ellátásával  kapcsolatos  KEOP  pályázattal  fenti 
árajánlatok beszerzését követően foglalkozzon ismételten a képviselő-testület.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok bekérésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2013. február

6.)Kalmár György „Villa Filip Televízió” és a képújság üzemeltetésére tett ajánlata.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottságok véleményét. 

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3 
igen  szavazattal  javasolja,  hogy  áprilisig  hosszabbítsák  meg  a  jelenlegi  feltételekkel  a 
szerződést. Áprilisban majd az új testület tárgyalja meg az új feltételeket.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság javasolja, hogy 
Kalmár úrral április végéig hosszabbítsák meg a szerződést és a Kultur-órá”-nak vállalják fel a 
költségét.

Miklós  Tamás  polgármester:   szerződés-hosszabbításról  beszélnek,  vagy  ez  alapján  egy 
szerződés megkötéséről? Kérdezi Kalmár György urat.
Kalmár György főszerkesztő: hosszabbításról.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a bizottsági javaslattal, hogy Kalmár Györggyel a 
Villa  Filip  Televízió,  képújság  üzemeltetésére  meghosszabbítja  a  szerződést  és  a  Kultur-
órának  a  működését  vállalja  egy  óra  közvetítési  költséggel  havonta,  kézfelemeléssel 
szavazzon.

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

141/2012. (XII.17.) Kt. határozat
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Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  „Villa  Filip 
Televízió” és a képújság működtetésére Kalmár György főszerkesztővel megkötött 
szerződés  2013.  április  30-ig  történő  meghosszabbításával,  továbbá  biztosítja  a 
„Kultur-óra” havonta egy óra közvetítési idővel történő működésének költségeit.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés  meghosszabbítás 
aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31.

7.)Temetői nyilvántartó program vásárlására ajánlat.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: ismerteti az írásos előterjesztést. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 2 
igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja a nyilvántartó program beszerzését.

Kérdés:
Varga Béláné alpolgármester: kérdése, ha megvásárlásra kerül ez a program, akkor mikorra 
várható a teljes üzeme, mikortól használható?
Müller Márton főtanácsos: az árajánlatot úgy adták meg, hogy januárban tudják megkezdeni 
a  munkát,  mert  leterheltek  decemberben.  Úgy gondolja  a  felmérése a hosszabb idő,  de 
legkésőbb március elejére várható a teljes beüzemelése.

Vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a bizottság javaslatával és a határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

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

142/2012. (XII.17.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a 
köztemetőre vonatkozó temetőkataszter, adatbázis elkészítésre kerüljön.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  GEO  Földmérési  és 
Térképészeti  Kft-vel  a  temetőkataszter  és  adatbázis  elkészítésével  kapcsolatos 
vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős:     Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31.

8.)Ford autóbusz vásárlása és Suzuki Ignis személygépkocsi vásárlására ajánlattétel.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  97/2012-es  határozattal  szándék-nyilatkozatot 
adott  az  önkormányzat  a  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  17  személyes  2006  évi  Ford 
autóbuszának a megvásárlására, amelyet óvodai, iskolai gyermekszállításra, illetve kulturális, 
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sport és egyéb tevékenységek kiszolgálására terveznek működtetni. Ezzel kapcsolatos a mai 
döntés,  hogy  2.056.000  Ft  +  Áfa  vételi  áron  az  adás-vételi  szerződést  aláírhatja-e.  Az 
előterjesztés másik része arról  szól,  hogy ingyenesen tudták megszerezni  ez év elejétől  a 
Suzuki  Ignis  személyautót,  amelyet  az  ebédszállításban  használhattak.  A  folyamatos 
szolgáltatás biztosítására szükség lenne erre a gépkocsira, erre tegyenek max. 380.000 Ft-
ban ajánlatot. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság a 
Ford autóbusszal  kapcsolatban 2 igen szavazattal  1 tartózkodással  javasolja az adás-vételi  
szerződés aláírását.  A Suzuki Ignis gépkocsival kapcsolatban 3 igen szavazat mellett kérik, 
hogy  tegyenek  ajánlatot   350.000  Ft,  max.  380.000  Ft  összegig.  Fentiekkel  támogatja  a 
bizottság a Suzuki gépkocsi megvásárlását.

Kérdés:
Dianovics Béla  Polgári  Kör Elnöke:  kérdése,  a  kilométerre vonatkozóan nincs adat,  hány 
kilométer van a kocsiban. Volt-e nagyjavításon, vagy mikor aktuális?
Miklós  Tamás  polgármester:  válasz:  190.000  km  tudomása  szerint.  Melyik  gépjárműről 
beszél elnök úr?
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: a Ford autóbuszról.
Miklós Tamás polgármester:  a Ford autóbusszal  kapcsolatban a korábbi  előterjesztésben 
leírtak minden részletes információt,  most fejből  nem tudja megmondani.  A szeptemberi 
előterjesztésben ismertetésre került, elő kell keresni az anyagot. Helyszínen Kondor Gézával, 
Varga Bélánéval megtekintették az autóbuszt. 

Vélemény:
Gángó István képviselő: emlékezteti polgármester urat, hogy a testület már ügyvivő testület, 
olyan kötelezettséget nem vállalhatnak, ami a később megválasztandó testületnek esetleg 
anyagi  hátrányt  jelent.  2013.  márciustól,  mint  önálló  hivatal  megszűnnek.  Mint 
intézményirányító  hivatal  megszűnik  a  szerepük,  nem  lesz  kötelezettségük 
gyermekszállításra stb.  megváltozik  a  státuszuk.  Még a 2 millió  Ft  is  jelentős pénz,  de  a  
fenntartása  kötelezettséget  ró  a  fenntartóra.  Nem  biztos,  hogy  ez  nekik  kell,  ezeket  a 
feladatokat nekik el kellene látni, nem luxus célt szolgál-e? Gazdasági válság van, ha ennyi 
pénzük van a dolgozni vágyókat, akiknek nincs munkájuk, nincs munkalehetőség inkább ilyen 
költségből  a  téli  hónapokban  tudják  foglalkoztatni,  hogy  ne  menjenek  el  a  településről.  
Megfogalmaz  egy érdekesnek tűnő javaslatot,  ha a  leköszönő képviselő társai  úgy látják, 
hogy ennek ellenére mégis, akkor a saját vagyonukból dobják össze ennek a költségét, és ha 
bebizonyosodik, hogy ez az autóbusz betölti a szerepét, akkor a testület fizesse vissza nekik  
az anyagi részt. Ne hazardírozzanak a település pénzére. 
Miklós Tamás polgármester: van előterjesztés, van szándéknyilatkozat, erről testületi döntés 
született, fogadó fél döntött arról, hogy eladja. Az önkormányzatnak azt kell eldönteni, hogy 
megveszik vagy nem. Kéri jegyző asszonyt válaszoljon arra, hogy a testület hozhat-e most 
olyan döntést jogilag,  amely  a vételben igent vagy nemet mond. Tudomása szerint igen. 
Elhangzott, hogy a gyermekszállítás nem az önkormányzatot terheli. Az óvoda tekintetében 
kötelezően az önkormányzatot terheli, az iskola tekintetében térítés ellenében. Az elmúlt hat 
évben  arról  beszéltek,  ha  lett  volna  autóbuszuk,  mennyivel  több  gyermek  járhatna  a 
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révfülöpi iskolába, amely az iskola fajlagos költségeit csökkenhette volna. Jegyző asszonyt 
kérdezi, hozhatnak- e döntést ebben a kérdésben, hogy vegyenek vagy ne?
Tóthné Titz Éva jegyző: igen hozhatnak. Az önkormányzati törvény úgy határoz, hogy az új 
polgármester  megválasztásáig,  a  képviselő-testület  alakuló  üléséig  ellátja  feladatát  és 
gyakorolja  hatáskörét.  Nagy  valószínűséggel  még  ez  a  testület  fogja  meghozni  a 
költségvetésről szóló döntést is. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: fontos az, hogy 
mindenki vegye azt figyelembe, hogy itt egy folytonosság van, függetlenül attól, hogy itt egy 
feloszlatásra bejelentett testületről van szó. Ezzel a témával kapcsolatban szeptemberben 
már jókat vitatkoztak, mindenkinek volt lehetősége nézeteket kifejteni, hogy kell az autóbusz 
vagy nem. Amikor úgy döntöttek viszonylag nagy többséggel, hogy jelzik vételi szándékukat, 
nyilván azért jelezték, mert meg kívánják venni. Az elmúlt egy hónapban a gazdasági válság 
sokkal nagyobb nem lett. Úgy gondolja, azóta még jobban merültek fel olyan tényezők, hogy 
még  nagyobb  szükségük  van  az  autóbuszra.  Úgy  gondolja,  ha  esélyük  van  arra,  hogy 
megvehessék az autóbuszt ez egy nagyon jó vétel, leellenőrizték, szakvéleményt kértek. Ha 
nem  válik  be  a  hozzá  fűzött  remény,  bármikor  haszonnal  el  tudják  adni  az  autóbuszt. 
Javasolja az autóbusz megvásárlását. A munkahelyteremtésnél vegyék azt figyelembe, ha az 
autóbuszt ésszel használják, megfelelő marketinggel munkahelyet is teremthetnek és akár 
többet  is.  Az  autóbusz  eddig  is  ki  volt  használva.  Az  autóbusznak  a  gazdaságos  és  jó 
kihasználtságát kell biztosítani. 
Varga Béláné alpolgármester: a vásárlásnál a műszaki vizsga legyen kritérium.
Gángó István képviselő: kéri, hogy külön legyen szavazásra feltéve a Ford autóbusz és az 
Suzuki gépkocsi.
Miklós Tamás polgármester: ez egyértelmű, két határozati javaslat szerepel az anyagban.
Dianovics  Béla  Polgári  Kör  Elnöke:  nem  lenne  célszerűtlen  a  kistérség  jövőjéről,  ill. 
megszűnéséről is néhány szót váltaniuk. Ha jó az információja, december 31-el megszűnik a 
kistérség. A kistérség egy társulás,  amelynek nyilván van ingó vagyona. Ezzel a vagyonnal 
valami történik. Ennek a része ez a Ford autóbusz is. Célszerűnek tartaná megvárni a társulás  
feloszlatását, hogy milyen döntés fog születni a vagyontárgyakat illetőleg. Ez nem közömbös, 
mert  ebben  a  vagyontárgyban  és  az  egész  kistérségi  témában  úgy  gondolja  a  révfülöpi  
önkormányzat is valamilyen formában részt vett, ill. részt is vesz. Felvetődik a kérdés, esetleg 
a  feloszlató  bizottság,  vagy  aki  ezt  végrehajtja  nem  ítélné-e  oda  mondjuk  Révfülöpnek 
rászorultsági  okon,  ingyen és bérmentve,  könyvjóváírással  átadni  ezt  a  gépkocsit.  Másfél  
hetet  kellene  várni.  Addig  nem  annyira  sürgős  erről  döntést  hozni.  Ennek  a  kistérségi 
vagyonnak  valamilyen  sorsa  lesz,  vagy  odaajándékozzák  egymásnak  vagy  a  nemzeti 
vagyonkezelőhöz kerül, vagy kincstári vagyonkezelőhöz. 
Miklós  Tamás  polgármester:  jogszabályok  határozzák  meg  a  kistérségi  társulások 
felszámolását, annak menetét,  a vagyonelszámolását és minden tennivalót. Megtörténtek a 
kistérségnél is az ezzel kapcsolatos dolgok megvitatása, melyről be is számolt. A legutóbbi  
tárgyaláson, ahol alpolgármester asszony vett részt, döntöttek a fennálló adósságoknak az 
állam  által  történő  átvételével  kapcsolatos  napirendről.  Visszatérve  az  autóbuszra,  az 
autóbuszt,  eszközöket  meghirdették,  vannak  ajánlatok.  Első  körben a  kistérségi  társulási 
önkormányzatok  egy  kedvezőbb  ajánlatot  tehettek,  ezt  követően  pedig  meghirdették  a 
szabadpiacon. Ingyenes átadás, méltányossági alapon biztos benne, hogy ez kizárt, ilyen nem 
lesz.
Varga Béláné alpolgármester:  elmondja, a kistérségi  társulás nem szűnik meg, a társulás 
munkaszervezete szűnik meg. A társulási tanács döntött arról, hogy ez a 33 település, aki  
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eddig  bent  volt  a  társulásban  változatlanul  tovább  fog  működni,  társulási  formában.  A 
társulás  munkaszervezete  szűnik  meg  2012.  december  31-el.  Nem  lesz  munkaszervezet 
vezető és dolgozók, de a társulásnál lesznek továbbra is alkalmazottak. Ez a társulás továbbra 
is ellátja a központi háziorvosi ügyelet szervezését, el fogja látni a szociális és gyermekjóléti  
szolgálatot  14,  illetve  24  településen,  el  fogja  látni  a  társulás  által  megvásárolt  épület 
üzemeltetését. Gyakorlatilag az a nagy épület 33 település tulajdonát képezi, abban 1/33-ad 
része  Révfülöpnek  is  lesz  változatlanul  és  ezt  üzemeltetni  fogják.  El  fogja  látni  a 
mozgókönyvtári  feladatokat,  amibe Révfülöp  nincs  benne.  A  majd megalakuló  társulás  a 
most működő társulásnak a jogutódjaként működik. Azok a járművek, eszközök a társulás 
tulajdonát képezik változatlanul. Itt csak a két busz és egy-két autó eladásáról van szó, amit a  
leendő társulás nem akar tovább működtetni,  mert  megszűnnek azok a feladatok,  amire 
idáig használták. Ha egy új autót vásárolnak,  az is abban a pillanatban rengeteg költséget 
jelent. Ha megfelelően szervezik ennek az autónak a kihasználtságát, úgy gondolja, nullán 
megállnak. Révfülöp nincs abban a körben, hogy falugondnoki autóra tudott volna pályázni. 
Ennek  az  autónak  a  megvásárlásával  a  szolgáltatási  köreit  bővíteni  tudja,  fel  lehetne 
használni  óvódások  és  iskolások  szállításánál,  ezen  kívül  nyári  és  egyéb  programok 
szervezésénél.  Azt  is el  tudja képzelni  például,  hogy a térségben lévő óvódás  gyermekek 
úszásoktatásra szállításában is részt vállalhatnának. Azt gondolja, minden azon múlik, hogy 
akinek  a  feladata  lesz  ennek  az  autónak  az  üzemeltetése  mekkora  elhivatottsággal, 
figyelemmel,  mekkora  szervezőkészséggel  tudja  szervezni  ennek  az  autónak  az  útjait, 
programjait.
Miklós Tamás polgármester: a gazdasági programokban is szerepelt már régóta az autóbusz 
beszerzése.  Most  rendkívül  kedvező  áron,  sokoldalúan  hasznosítható  gépjárművet 
szerezhetnek  be.  Külön  teszi  fel  szavazásra  a  két  határozati  javaslatot.   Kiegészítené  a 
határozati  javaslatot  azzal,  hogy  „érvényes  műszaki  vizsgával”  megvásárolja.  Aki  ezzel  a 
kiegészítéssel a határozati javaslattal egyetért kézfelemeléssel szavazzon.

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

143/2012. (XII.17.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  a  Tapolca  és 
Környéke  Kistérség  Többcélú  Társulás  tulajdonában  lévő  KMZ  857  frsz.  FORD 
autóbusz megvásárlásával  az  ajánlatban szereplő  2.056.000 Ft  + Áfa vételi  áron, 
érvényes műszaki vizsgával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulásával történő adás-vételi szerződés megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31.

Miklós  Tamás  polgármester:   a  másik  határozati  javaslat  a  Suzuki  Ignis  gépkocsira 
vonatkozik.  A  bizottság  javaslata  az  volt,  hogy  300.000  Ft-ra  tegyenek  ajánlatot,  illetve 
felhatalmazzák a polgármestert max. 380.000 Ft-ig egyeztessen a megvételről. Aki ezzel a 
módosítással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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144/2012. (XII.17.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi  ki arra, 
hogy megvásárolja a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában 
lévő KWK 977 frsz-ú Suzuki Ignis személygépkocsit. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegyen vételi ajánlatot a 
személygépkocsi megvásárlására br. 300.000 Ft-tól max. br. 380.000 Ft összegig. 
Amennyiben a tulajdonos az ajánlatot a vételárra elfogadja,  abban az esetben 
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2012. december 31.

9.)Önkormányzati dolgozók 2012. évi jutalmazása a bérmaradvány terhére.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja 2008-tól a köztisztviselők bére befagyasztásra került, 
megszűntek a ruhapénzek, 13. havi fizetések. A 2012-es év különlegesen nagy leterheltséget 
okoz  a  dolgozóknak  a  különböző  átalakítások,  pénzügyi  átalakítások,  önkormányzati 
átalakítások ehhez kapcsolódó munkák elvégzésével. Nem fizetnek ki a hivatali dolgozóknak 
hivatali időn túli jelentős munkaidő mennyiségeket. Kétheti jutalmat tudnak kifizetni az éves 
munka elismeréseképpen. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor  Géza  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság 
egyhangúlag támogatja a  jutalom kifizetését.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 2 igen szavazattal 
támogatja a jutalom kifizetését.

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

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

145/2012. (XII.17.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  az 

előterjesztésben foglaltak alapján a bérmaradványból  képződött  tartalék terhére 

biztosított jutalom jogcímen történő kifizetéshez.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  2013.évi  költségvetésben  az 

előirányzatot biztosítsa.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2012. december 31.

10.)Óvoda épület energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtásának előkészítése.
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(KEOP-2012-5.5.0/C  „Épületenergetikai  fejlesztések”) (Írásos  anyag  a  jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottság javaslatát.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 3 

igen  szavazattal  javasolja,  kérjenek egy mérsékeltebb műszaki  tartalommal  egy reálisabb 

ajánlatot  a  pályázatíróktól.  Csökkentett  műszaki  tartalommal  és  lehetőleg  kisebb 

kockázattartalmú pályázatírási konstrukcióban várnának egy újabb ajánlatot.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  sikerült  leülni  a  pályázatíróval,  ill.  a  műszaki 

felmérőkkel.  Tárgyaltak  konkrétan  arról,  hogy  olcsóbb  szigetelőanyag  alkalmazását 

használják fel. Kérték a hő visszanyerős szellőző hűtő rendszer elhagyását. Előtérbe került 

egy másik  probléma a villamos hálózat  felújítása.  Korábban felvetették a  villamoshálózat 

teljes körű felújítását. Ezt kérték, hogy emeljék be. 
Müller Márton főtanácsos: a helyszíni bejáráson kiderült, hogy szükséges egy felmérési terv 

elkészítése, mert e nélkül nem lehet a többi tervezést elvégezni. Amennyiben a villamos-

rendszer korszerűsítésre kerül, akkor a villamos terveket is el kell készíteni. Így az előkészítés 

költségei 3.308.000 Ft-ra növekednének ezzel a két nem várt tervvel. A tervezett felújításból  

ki lett véve ez a szellőztető rendszer és így br. 35.680.000 Ft lenne a pályázat költségvetése. 

Ebbe még nem szerepel a villamos-felújítás. Ezek becsült költségek. Az önrész 5.352.000 Ft, 

ami növekedni fog, ha a villanyszerelés költsége is beépülne.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Kondor Géza Gazdasági,  Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, az 

összeg tényleg magas,  a  rizikó,  ami  ha nyernek,  ha  nem nyernek,  ki  kellene fizetni,  úgy  

gondolja ebben a pillanatban nem indokolt. Nincs egy éve, hogy másik óvodai pályázattal 

kapcsolatban hasonló témán már dolgoztak. Az akkori jegyzőkönyv szerint az összes energia 

díj, villany, világítás, fűtés másfél millió forint az épületben. Epres Tibor végzett egy felmérést 

az  intézmény bővítésére nyílászárók,  tetőhéjazat  stb.  homlokzat,  belső villamos-rendszer, 

világítás  kapcsolatban  ez  mintegy  48  millió  forintos  becsült  költséggel  járna.  Ezzel  a 

konstrukcióval nem ért egyet, inkább  ezt az összeget, amit az óvodára rászánnak önerőre, 

tegyék félre,  tervezzenek. Ha van pályázat  annak keretében, ha nincs pályázat  akár saját 

erőből történő beruházással álljanak neki a nyílászáró cseréknek és egyéb szigetelésnek.
Gángó István képviselő:  elmondja,  két  alternatívát  lát.  Ha nem nyernek a  pályázaton,  a 

mostani szabályok szerint méretváltozás nélkül, ha a falazási méret nem változik meg akkor a 

nyílászárók cseréje építése engedély nélkül elvégezhető. Műszaki dokumentációt nem kell 

benyújtani. Ezért a költségért a homlokzati nyílászárók cserélhetők, ez azt jelenti, biztosra 

mennek nem történt felesleges pénzkidobás.  Közműköltségek megtakarításánál  a  hivatal 

tudja megmondani mennyi a kifizetett költség. Maga a külső árnyékoló szerkezeteket nem 

régen kicserélték. Voltak azért átalakítások. A hőszigetelésnél oda kell figyelni, kívülről kell 

szigetelni.  Ha a pályázat  felé  mozdulnak  el,  mindenképpen javasolja  tervezési  szinten is,  

19



érintett szülők vannak, akiknek a gyereke óvodába jár, nem meghirdetés, hanem meghívásos 

alapon  kellene  kiválasztani  az  építész-tervezőt.  A  becsült  költséget,  mint  érintett  szülő 

mindenképpen kedvezményesebben, szakszerűen megcsinálja,  ezt mindenképpen javasolja. 

A kivitelezésbe is itteni szakemberek részére tudnak munkalehetőséget biztosítani.
Dianovics  Béla  Polgári  Kör  Elnöke:  véleménye  szerint  biztosítani  kell  a  lehetőségekhez 

képest a maximális komforttal rendelkező helyiséget. A jó az lenne,ha ezt a pályázatot meg 

lehetne  nyerni,  mert  valószínű  a  pályázat  összege,  ami  a  nyertes  oldalon  van  sokkal 

magasabb, mint az egyéni beruházásból,  különböző terveket bekérve, befektetésre kerülő 

összeg. Jó lenne megnyerni ezt a pályázatot. Egy évvel ezelőtt más aspektusban szóba került 

az óvoda kérdése. Akkor felvetette, hogy nagyon jó lenne, ha a 71-estől az óvodáig az Óvoda 

utcát fel  lehetne újítani  és széppé tenni. Akkor azt  a választ  kapta, hogy nyitott  kapukat  

dönget. Még mindig nem került kapun belül. Kéri ezt a javaslatot elfogadni.
Miklós Tamás polgármester: a következő testületnek lesz valószínű a feladata. A véleményt 

meghallgatták. Elmondja, a műszaki dokumentáció kötelező, ezt tartalmazza az a táblázat,  

amit kiadtak. A pályázati kiírás adott, európai uniós pályázatról van szó, ami azt jelenti, hogy 

a kormány felgyorsította bizonyos európai uniós pénzek kifizetését. A pályázat megjelenése 

utána 40 nap beadási határidő van. Amíg tart az összeg, addig lehet részt venni benne. Úgy 

tudja, hogy megjelent a pályázat kiírása. 40 nap van a pályázat beadására, ami azt jelenti,  

hogy terveket kell készíttetni, kell a gépészeti, a felmérési, az építési tervdokumentáció a 

villamos megvalósíthatósági tanulmány, ill. egy meghívásos közbeszerzési eljárást kell még 

lefolytatni,  ami  alapján  konkretizálódnak  a tervekben lévő dolgok.  Árajánlatokat  tesznek, 

minimum három megvalósító.  Ezt  lehet  benyújtani  testületi  határozattal.  Erről  beszélnek 

most.  Egyetért  azzal,  hogy  előbb-utóbb kellene felvetetni  egy épület helyszínrajzot,  hogy 

bármikor elő tudják venni. Kondor úr felvetette az előző pályázatot, speciális kiírás volt, hogy 

mire  lehet  benyújtani,  mire  nem lehet  benyújtani.  Kérdés  továbblépnek-e?  A  pályázatot 

elindítják-e vagy nem? Ha nyernek, ez megtérül, ha nem akkor bukták. Ez a döntés súlya. 

Módosító indítvány nem volt. Az elterjesztés határozati javaslata arról szól, hogy vegyenek 

részt a pályázaton. Először ezt szavaztatja meg először. A bizottság nem foglalt állást, újabb 

információkat kért hozzá. Ezt megkapta a bizottság. 
Szavazásra teszi fel, a határozati javaslatot:  Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete kifejezi 

szándékát Révfülöp Nagyközségi  Képviselő-testület kifejezi szándékát a KEOP-2012-5.5.0/C 

kódszámú,  „Épületenergetikai  fejlesztések”  megnevezésű  pályázaton  való  részvételen. 

Felhatalmazza  a polgármestert  a pályázat  előkészítésére,  (Megvalósíthatósági  Tanulmány, 

műszaki, gépész, közbeszerzési dokumentáció elkészítése) az Óvoda épülete vonatkozásában 

a pályázat előkészítésével kapcsolatos konkrét árajánlatok beszerzésére, aki ezzel egyetért 

kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal,  3  nem  szavazattal,  2 

tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

146/2012. (XII.17.) Kt. határozat
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Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem ért  egyet  a  KEOP-

2012-5.5.§/C kódszámú „épületenergetikai  fejlesztések” megnevezésű pályázaton 

történő részvétellel.

11.) Helyi Választási Bizottságba új tagok választása. (sürgősségi indítvány)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: felkéri jegyző asszonyt ismertesse a napirendet.
Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  elmondja,  a  képviselő-testület  feloszlatását  követően  időközi 

választást kell kitűzni. A Helyi Választási Bizottság tagjainak előzetes megkeresése után két 

tag  jelezte,  hogy  szeretne  lemondani  a  bizottsági  tagságáról.  A  két  új  tag  jelezte,  hogy 

hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz. Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai megkapták 

az ülést megelőzően. A jelenlegi Helyi Választási Bizottság négy évre került megválasztásra. 

Megbízatásuk  él.  A  lemondott  két  tag,  Molnár  László  és  Stumpf  Károlyné,  helyére 

indítványozott két új tag megválasztását. A megüresedett helyekre javasolja tagként Antal 

Lajosné,  póttagként  Varga  Márta  Tímea  mindketten  révfülöpi  lakosok,  megválasztani. 

Összeférhetetlenség nem áll fenn egyik esetben sem.

Miklós Tamás polgármester: felkéri jegyző asszonyt ismertesse a határozati javaslatot.
Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  ismerteti  a  határozati  javaslatot:  Révfülöp  Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 26. § c)  

pontja,  27.  §  (1)  bekezdés  értelmében  megállapítja,  hogy  a  68/2010.  (VIII.19.)  Kt.  

határozatban megválasztott Helyi Választási Bizottsági tag Molnár László lemondása miatt, 

továbbá a megválasztott Helyi Választási Bizottsági póttag Stumpf Károlyné lemondása miatt 

a megbízatásuk megszűnt.
A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottságba új tagként Antal Lajosné (Révfülöp Ifjúsági 

ltp.  23.)  személyt megválasztja,  póttagként  Varga  Márta Tímea (Révfülöp Kossuth u.  28.) 

személyt  megválasztja.  A  Választási  Bizottság  tagjai  megbízatása  a  következő  általános 

választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. A Választási Bizottság tagjai a 

polgármester előtt esküt tesznek.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: azonnal.”
Miklós Tamás polgármester: aki a határozati javaslattal egyetért kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

147/2012. (XII.17.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  választási  eljárásról 

szóló  1997.  évi  C.  törvény  26.  §  c)  pontja,  27.  §  (1)  bekezdés  értelmében 

megállapítja,  hogy  a  68/2010.  (VIII.19.)  Kt.  határozatban  megválasztott  Helyi 

Választási Bizottsági tag Molnár László lemondása miatt, továbbá a megválasztott 
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Helyi Választási Bizottsági póttag Stumpf Károlyné lemondása miatt a megbízatásuk 

megszűnt.
A  Képviselő-testület  a  Helyi  Választási  Bizottságba  új  tagként  Antal  Lajosné 

(Révfülöp Ifjúsági ltp. 23.) személyt megválasztja, póttagként Varga Márta Tímea 

(Révfülöp  Kossuth  u.  28.)  személyt  megválasztja.  A  Választási  Bizottság  tagjai 

megbízatása  a  következő  általános  választásra  létrehozott  választási  bizottság 

alakuló üléséig tart. A Választási Bizottság tagjai a polgármester előtt esküt tesznek.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: azonnal.

Bejelentések:
Varga  Béláné  alpolgármester: elmondja,  részt  vett  ma  a  kistérségi  tárulási  ülésen,  ahol 

tájékoztatást  kaptak a központi  orvosi  ügyelet irányítási  rendszerének az átalakításáról.  A 

központi háziorvosi ügyelet változatlanul a kórház területén működik, de 2012. december 1-

től az ügyelet működtetője nem az alapellátás, hanem már a kórház. 2012. december 1-től a 

kórház  és  az  országos  mentőszolgálat  egy  közös  diszpécser  szolgálatot  működtet.  A 

diszpécser kikérdezi a beteget és a megfelelő egységet irányítja a beteghez. Ha szükséges 

egészségügyi  tanácsadást  is  biztosít.  Erről  a  részletes  tájékoztatást  az  önkormányzatok 

megkapják, melyet a településen közzétesznek. A vérszállítást január 1-től a kistérség már 

nem végzi. Végig kellene gondolni, hogy Révfülöp továbbra is részt vállal-e ebben, ha részt  

vállal hogyan? Javasolja ebben a kérdésben doktor úrral is egyeztessenek.
Tóthné Titz Éva jegyző:  az időközi helyi választásokkal kapcsolatban elmondja, hogy az új 

tagok  megválasztását,  az  eskütételt  követően  megkezdik  munkájukat.  Előreláthatólag 

pénteken fognak összeülni, amikor kitűzik a helyi önkormányzati és polgármester választás 

időpontját.  Tájékoztatja  a  lakosságát,  hogy  ezzel  kapcsolatban  minden  információt 

folyamatosan a honlapon és a képújságban biztosítanak és mindenkinek a rendelkezésére 

állnak a hivatalban is.
Gángó  István  képviselő:  elmondja,  Kővágóörs  község  polgármesterének  levelét,  Varga 

Béláné alpolgármester asszony közreműködésével megtalálta a postaládájába bedobva. Úgy 

érzi ezt meg kell osztani az állampolgárokkal is, akik nézik a televíziót. Ismerteti szó szerint a 

levelet.  „Tisztelt  alpolgármester  asszony!  A   közös  hivatal  alakítása  tárgyában  történt 

megkeresésükre ezúton tájékoztatom, hogy egyeztettem a Kővágóörs Közös Önkormányzati 

Hivatal  létrehozásáról  döntést  hozó  önkormányzatok  polgármestereivel,  melynek  során 

tekintettel az idő előrehaladottságára az az álláspont alakult ki, mely szerint a közös hivatal  

Révfülöppel  történő kibővítésével  kapcsolatos  tárgyalások  a jövő év elején kezdődhetnek 

meg.”  December  11-én  kelt  ez  a  levél.  Ez  azt  jelenti,  még  nem  született  döntés,  hogy 

Révfülöp csatlakozhat hozzájuk. Ez több dolgot is felvet. Ezek szerint megszűnik Révfülöpön a 

polgármesteri hivatal, tehát társközségként, vagy kirendeltségként fog működni. Aggodalma, 

hogy március után mi lesz a dolgozókkal? Kinek lesz továbbra is munkája, kinek nem lesz? Ez 

lényeges  dolog,  aki  ezen  a  tárgyaláson  részt  vesz  ezt  az  álláspontot  képviselje.  Kimeri 

mondani  ez  az  állapot  Révfülöpnek a Trianonja  lett.  Nem nagyon  ért  az  internethez,  de 
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érkezett az Új ász on-linen a polgármester úrnak a nyilatkozata. Úgy érzi meg kellett volna 

mondani, nem azt, hogy a megalakulásukkor már veszekedtek, mert akkor nem jutott volna 

eddig  a  testület,  hanem  már  korábban  feloszlatta  volna  magát.  Hogy  idáig  eljutottak  a 

dolgok,  azért  nem  kimondottan  direktbe  a  képviselő-testület,  hanem  a  polgármester 

személye  miatt  történt.  A  megjelenése,  az  ott  történ  tárgyalási  mód miatt,  ezt  azért  el 

kellene ismerni. Nem szép dolog, amit az újságban olvasott a képviselő-társát név szerint 

megnevezve. El kell mondani, tudtak volna többet tenni, ha kapnak információt. Azokkal a 

lehetőségekkel  szembesültek,  amelyeket  előterjesztésekben  kaptak  akár  írásban,  akár 

szóban. Ez vezetett erre az eredményre. Úgy érzi az elsődleges felelősség a polgármesteré, a 

másodlagos a testületé. Ezért is oszlott fel a testület, mert nem volt hajlandó felállni. Akkor 

nem  kellene  új  testületet  választani  csak  polgármestert.  Az  utolsó  rendkívüli  ülésen  ez 

látható  volt.  Katolikus  ember,  a  jó  istenhez  ahhoz  fohászkodik,  hogy  szabadíts  meg  a 

gonosztól. 
Miklós Tamás polgármester: ehhez nem kíván kommentárt hozzáfűzni. Úgy gondolja a jólét 

forrása  a  hatékonyság.  Ennek  feltétele  az  együttműködés.  Az  alapja  pedig  a  bizalom,  a 

kölcsönös bizalom. Úgy gondolja, nagyon régóta ez a kölcsönös bizalom nincs meg ebben a 

körben. Ki,  hogyan gondolja,  mindenki eldönti  magában,  nem kellene vitát  nyitni  felette. 

Tisztelt Jelenlévők! Bejelenti, hogy meghirdették az általános iskola konyha kisegítő konyhai 

dolgozójára a pályázatot. Interneten megjelent, illetve információt lehet kérni a hivatalban. 

December 20-án a Nyugdíjasok Karácsonyára kerül sor az iskolában az aulában. Mindenkit  

szeretettel várnak. December 22-én szombaton a könyvtár előtt feldíszített karácsonyfánál 

várják a település lakóit mindenki Karácsonyára.  Szombaton délelőtt a Tóparti Galériában 

kézműves játszóház várja a gyermekeket. Mindenkit szeretettel várnak.
A Képviselő-testület nevében szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag, békés 

boldog új esztendőt kíván Révfülöp lakóinak.
Megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 18.00 órakor berekesztette.

kmft.

Miklós Tamás Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők

Varga Béláné                       Eitner József 

önkormányzati képviselők
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