JEGYZŐKÖNYV
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 30-án
(kedden) 07.00 órai kezdettel tartott üléséről.
A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett
jegyzőkönyv.
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Gángó István, Simonné Lakosi Erzsébet, Eitner
József, Dr. Németh Csaba önkormányzati képviselők Székely Szabolcs később érkezik.
Távolmaradását bejelentette: Ujváriné Handó Melinda és Török Péter
A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző.

Miklós Tamás polgármester: a június 29-én határozatképtelenség miatt berekesztett ülést
folytatva köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése
határozatképes, mivel 8 fő képviselő-testületi tagból 4 fő képviselő és a polgármester jelen
van, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesők személyére. Javasolja Eitner József és Dr. Németh
Csaba képviselő urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja az ülés jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József és Dr. Németh Csaba képviselő-testületi tagok
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot - melyet a képviselő-testület a 2009. június 29-i ülésén elfogadott - a 7 - 13. ill. zárt
ülésen a 14- 15. napirendi pontokra vonatkozóan.
Napirend
7. Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosítására (a regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés
nélküli önkormányzati tulajdonba adása érdekében.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
8. Fogászati rendelőbe röntgenkészülék beszerzéséhez anyagi fedezet biztosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
9. Vezetői óvónői pályázat kiírása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
10. Révfülöp Nagyközségi Sportegyesület működéséhez anyagi támogatás biztosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
11.A Szigeti strandon lévő üzlethelyiség üzemeltetésre történő átadásához
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hozzájárulás (Vadászi Lajosné kérelme).
Előadó: Miklós Tamás polgármester
12. A révfülöpi Császtai strand fejlesztésére kiírt pályázat II. fordulójához
kapcsolódóan pályázatíró, bonyolító szerződés, engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítésére tervezői szerződés megkötése. (sürgőségi indítvány)
Előadó: Miklós Tamás polgármester
13. Belterületi helyrajzi számok megszüntetése a Balaton medrében. (sürgősségi
indítvány)
Előadó: Miklós Tamás polgármester
Zárt ülésen:
14.) Révfülöp „Villa Filip” Érdemrend, „Díszpolgári Cím” adományozása.
15.) Tapolcai Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezéséhez vélemény adása.
***
7.)Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására
(a regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli
önkormányzati tulajdonba adása érdekében. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, Esztergom város polgármestere megkeresést küldött a
regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés nélküli önkormányzati
tulajdonba adása tárgyában szakmai összefogásra kérve a képviselő-testületet. Kérte, hogy a
közös ügy további előmozdítása érdekében terjesszük a felterjesztési javaslatot a képviselőtestület elé és annak elfogadása esetén a levelet továbbítsuk a Miniszterelnök úrnak. Kéri a
bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy a Miniszterelnök úrnál kezdeményezzék
a vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kézfeltartással szavazzon.
Székely Szabolcs képviselő megérkezik az ülésre. A képviselő-testület létszáma 6 fő.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
70/2009. (VI.30.) határozat
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1.

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c.)
pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság
Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását a
regionális vízmű-szolgáltatói részvények és a regionális vízi közművek
térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében.
2. Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a Miniszterelnökhöz címzett – a határozat mellékletét képező –
levél aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület határozatának
megküldésével Esztergom Város Polgármesterét tájékoztassa.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. július 15.
8. Fogászati rendelőbe röntgenkészülék beszerzéséhez anyagi fedezet biztosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a fogszakorvos asszony fogászati röntgenkészülék
beszerzése tárgyában megkereste az önkormányzatot, mivel a korábbi röntgengép működési
engedélye lejárt, meghibásodott, a sugár-egészségügyi hatóság nem engedélyezi az elavult
készülék használatát. Próbáltak egyeztetni a fogorvos asszonnyal, nagyvonalakban összeállna
esetlegesen egy lízingeléses formában egy ilyen gép beszerzése, amely önkormányzati
tulajdonba maradna. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:
elmondja, a bizottság javasolja az eszközbeszerzést az előterjesztés szerint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy egy éves
futamidejű lízing alapján a röntgenberendezés beszerzésre kerüljön a fogorvos asszony
hozzájárulásával - kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

71/2009. (VI.30.) határozat
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Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a révfülöpi
fogászati rendelőben Myray RXAC – intraorális röntgenberendezés beszerzését
bruttó kétmillió forintért, egyéves futamidejű pénzügyi lízing alapján,
lakosságszám arányosan.
A röntgengép beszerzéséhez Dr. Borovszky Márta vállalkozó fogszakorvos
500.000.- Ft-al hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a röntgenberendezés
megrendelésére és a lízingszerződés aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: azonnal
9. Vezetői óvónői pályázat kiírása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az óvoda vezetője megbízását 2004. évben 5 évre
kapta, így vezetői megbízása július 31-el lejár. Az óvodavezetői megbízásra pályázatot kell
kiírni. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen szavazattal
javasolja a pályázat kiírását.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a pályázat kiírásával az
előterjesztés szerint – kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
72/2009. (VI.30.) határozat
1. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Napközi
Otthonos Óvoda vezetői megbízásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt) 20/A §-a és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki – az előterjesztés részét
képező pályázati felhívásban foglalt pályázati feltételek alapján.
2. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredményes befejezéséig Vókóné
Bognár Ibolyát megbízza az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok
ellátásával.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vonatkozó rendelkezések alapján a
pályázati eljárással összefüggő előkészítő feladatokat lássa el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vezetői megbízással
kapcsolatos feladatok ellátására.
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Felelős: 1. pontra: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
2. pontra: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 1. pontra: közzététel megindítása azonnal
2. pontra: 2009. július 20.
10. Révfülöp Nagyközségi Sportegyesület működéséhez anyagi támogatás biztosítása.
10. Révfülöp Nagyközségi Sportegyesület működéséhez anyagi támogatás biztosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az egyesület részére a 2009. évi támogatás már
átutalásra került, ami egy millió forint volt. Eredményesen szerepelt a csapat, a tavalyi utolsó
helyhez képest az idei évben megnyerte a megyei III. osztályt. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
bizottság 3 igen szavazattal 300.000 Ft támogatás megadását javasolja az egyesület részére.
Miklós Tamás polgármester: javasolja a 300.000 Ft támogatás megadását, amennyiben
szükséges további támogatás térjenek vissza rá ősszel.
Aki egyetért 300.000. Ft támogatás biztosításával a tartalékkeret terhére – kézfeltartással
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
73/2009. (VI.30.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp
Nagyközségi Sportegyesület részére az őszi szezon mérkőzéseihez, működési
kiadásokhoz további 300.000.- Ft összegű támogatást biztosít a 2009. évi
költségvetésében a tartalékkeret terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzátadási megállapodás
aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. július 3.
11.A Szigeti strandon lévő üzlethelyiség üzemeltetésre történő átadásához hozzájárulás
(Vadászi Lajosné kérelme). (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, Vadászi Lajosné révfülöpi lakos kérte, hogy a Szigeti
strandon lévő üzlethelyiségének üzemeltetését változatlan üzletkörben a 2009-es szezonra
Halász István raposkai vállalkozónak átadhassa. Kéri a bizottság véleményét.
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Bizottsági vélemény
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a
bizottság egyhangúlag javasolja a hozzájárulás megadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért azzal, hogy Vadászi Lajosné átadhassa az
üzlethelyiség üzemeltetését változatlan üzletkörben Halász István raposkai vállalkozó részére
– kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
74/2009. (VI.30.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
Vadászi Lajosné Révfülöp Platán u. 15 szám alatti lakos a Szigeti strandon lévő 5.
sz. fagyizó üzlethelyiséget – változatlan szakmai üzletkörben – (a megkötött
bérleti szerződésben foglaltak betartása mellett) üzemeltetésre a 2009. évi
szezonban átadja Halász István Raposka, Fő u. 87. szám alatti lakos
vállalkozónak.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről kérelmezőt
értesítse.
Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: 2009. július 3.
12. A révfülöpi Császtai strand fejlesztésére kiírt pályázat II. fordulójához kapcsolódóan
pályázatíró, bonyolító szerződés, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére tervezői
szerződés megkötése.( Sürgősségi indítvány) (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az előterjesztésben rövid összefoglalót adott.
Mellékelték a KDT Regionális Fejlesztési Ügynökség értesítését. Tárgyaltak a tervezővel, az
Absolvo Consultinggal, akik előzőleg előkészítették a pályázatokat. Rendkívül feszítettek a
határidők. Év végére kell összeállni az egész projektnek, ilyen ütemezéssel és várhatóan 2010
elején tudják beadni a komplett anyagokat, ami után eldöntik, hogy támogatják-e, illetve ezt a
támogatást lehívhatják-e. Utána indulhat a beruházás. Vannak benne olyan dolgok, amit
péntekig el kell juttatni.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
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Gángó István képviselő-testület tagja: a tisztánlátáshoz jó lett volna, ha számadattal lett volna
közölve, hogy 1994-től milyen összegű ráfordítás volt. Új építésnél mennyibe került a
tervezés és 15 év után mennyit fordítanak rá.
Miklós Tamás polgármester: a főépületet nem érinti igazából ez a pályázat. Annak idején a
beruházás a főépület építése volt. Ez a Császtai strand komplex anyaga. Bonyolultak a
pályázatok. A későbbiekben az lesz a javaslat még, hogy ne sikerdíjat kapjon 3 %-ban hanem
3,5 %-ot úgy, hogy a projekt zárásáig a pályázat és a beruházás koordinálását, pénzügyi
elszámolását adatszolgáltatási kötelezettségét elvégezné, végig vinné a pályázatot.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a határozati javaslattal, hogy megbízzák a Bau Desing Kft.
Stricz Lajost 3.200.000 Ft + Áfa tervezése díjért a részleteket szerint, felhatalmazzák a
polgármestert a szerződés aláírására, illetve az Absolvo Consultingot 190.000 Ft + Áfa
vállalási áron és a 3 %-os sikerdíjjal, kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
75/2009. (VI.30.) határozat
a.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-2007-2.1.1.
D számú Révfülöp Császtai szabadidő-, sport- és fürdőkert komplex fejlesztése
pályázat II. fordulójához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a
mellékelt szerződés-tervezet szerint a tapolcai Bau Design Stúdiót bízza meg
3.200.000.- Ft + Áfa tervezési díjért.
b.) A feni pályázattal kapcsolatos Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány
pályázat elkészítésével, lebonyolításával az M27 ABSOLVO Consulting Kft-ét
bízza meg 190.000 Ft + Áfa vállalási áron, a II. fordulóban történő eredményes
részvétel esetén 3 %-os sikerdíj mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a.)-b.) pontokra vonatkozó
szerződések aláírására.
A pályázattal kapcsolatos szerződések költségét az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében a felhalmozási előirányzatok között, a pályázatok előkészítése
cím terhére biztosítja.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. július 15.
13. Belterületi helyrajzi számok megszüntetése a Balaton medrében. (sürgősségi
indítvány) (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Balatoni Vízügyi Kirendeltség a Balaton part-vonal
szabályozási
tervei
felülvizsgálatának
előkészítői
munkáit
végzi.
Egységes
medernyilvántartást szeretnének létrehozni, melynek egyik feltétele a területi illetékes
önkormányzat hozzájárulása. Közölték Révfülöp települést érintő helyrajzi számokat, melyek
a Balaton tóba kerülnének. Ezen területek a Magyar Állam tulajdonában vannak. A testület
ezen ingatlanok egy részének önkormányzati tulajdonba adására vonatkozóan megismételt
kérelem benyújtásáról határozott. Így a hozzájárulást az önkormányzati tulajdonba kért
ingatlanok területeivel csökkentetten tudja csak kiadni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a határozati javaslattal - kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
76/2009. (VI.30.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő 8/4, 10/5 és 9 hrsz. belterületi
helyrajzi számok a következő területnagyságokkal megszüntetésre kerüljenek:
8/4 hrsz. alatti ingatlanból 2380 m2
10/5 hrsz. alatti ingatlanból 2 ha 1713 m2,
9 hrsz. alatti ingatlanból 2 ha 4834 m2 nagyságú terület.
A 8/6 hrsz. alatti terület teljes egészére (759 m2), a 8/4 hrsz-ú ingatlanból 122 m2,
a 10/5 hrsz-ú ingatlanból 5924 m2, a 9 hrsz-ú ingatlanból pedig 1 ha 3534 m2
nagyságú területrészekre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
önkormányzati tulajdonba adást kezdeményezett az önkormányzat, így ezen
terület/területrészek
Balaton
mederként
történő
nyilvántartásához
hozzájárulását nem adja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntését a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége részére
küldje meg.
Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: 2009. július 10.
Miklós Tamás polgármester: megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 7.35 órakor
berekeszti. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
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Miklós Tamás
polgármester

Hamarné Szöllősy Emília
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Eitner József

Dr. Németh Csaba
képviselő-testület tagja
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