
J E G Y Z Ő K Ö N  YV

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  szeptember  7-én 

(hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről.

A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért a jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Gángó István, Simonné Lakosi Erzsébet, Székely 

Szabolcs, Eitner József képviselők.
Dr. Németh Csaba képviselő és Török Péter alpolgármester jelezte, hogy később érkezik.

A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Müller Márton főtanácsos, Bíró 

Istvánné pénzügyi főmunkatárs.

Távolmaradását bejelentette: Ujváriné Handó Melinda képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke

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

szervezet  képviselőjét,  továbbá Révfülöp nagyközség polgárait,  akik  a televízión keresztül 

kísérik figyelemmel a képviselő-testület ülését.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 4 fő 

képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Eitner József és Gángó István 

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 Gángó István képviselők.

Dr. Németh Csaba képviselő úr megérkezik az ülésre. A képviselő-testület száma: 6 fő.

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról,  beszámoló 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:  július  29-én  turisztikai  eszmecsere 

rendezvényt  kezdeményezett  a  Polgármesteri  Hivatal  dísztermébe,  ahová  meghívták  a 

révfülöpi  vállalkozókat,  szobakiadókat,  civil  szervezeteket  is.  Erre  azért  került  sor,  mert 

vezető  partnerként  az  önkormányzat  eredményesen  pályázott  a  TDM  térségi  központ 
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létrehozására  és  fejlesztésére.  A  továbblépéshez  szükséges  pályázatot  a  benyújtott  civil 

szerveződés a helyi turisztikai egyesület erőfeszítései ellenére is, különböző okok miatt, nem 

tudott  megszerveződni  a  szükséges  mértékben.  Mint  polgármester  ösztönözni  kívánta  e 

folyamatot  és  szeretné  elérni,  hogy  Révfülöpön  egy  széles  vállalkozói  körre  támaszkodó 

turisztikai egyesület létrejöjjön. Tájékoztatja a képviselő-testületet, 2009. augusztus 17-től 

közös  megegyezéssel  megszűnt  Zámbó  György  településgazdálkodási  csoportvezető 

munkaszerződése, a csoport irányítását ideiglenes jelleggel Németh Imre látja el. Ahogyan a 

sajtóból is értesültek, augusztus 25-én a Veszprém megyei Honismereti Egyesület kihelyezett 

elnökségi ülést tartott Révfülöpön, ennek keretében megtekintették az új pincekiállítást, a 

honismereti  gyűjteményt  és  megkoszorúzták  a  Czigány  Károly  emlékművet.  2009. 

szeptember  3-án  ülést  tartott  a  Révfülöp és  Térsége Intézményirányító  Társulási  Tanács, 

amelyen a résztvevő polgármesterek elfogadták a Révfülöpi Általános Iskola Szervezeti és 

Működési  Szabályzatát  annak  Pedagógiai  Programját  és  a  Minőségirányítási  Programot. 

Pályázati információk: a júniusi képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adott több pályázat 

benyújtásáról.  Ezek  értékelése  a  nyár  folyamán  megtörtént,  illetve  augusztus  második 

felében kaptak tájékoztatást ezek eredményeiről. Örömmel számolhat be arról, hogy a Kék 

Hullám zászlóval minősített strandok eszközbeszerzése keretében a Révfülöp Császtai strand 

szabványos  strandi  bóják,  információs  táblák  beszerzésének  támogatására  a  Balaton 

Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton 134.837. –Ft támogatást nyertek. A Szigeti strandra a 

strandi  mentő  katamarán  beszerzésére  is  sikeres  pályázatot  nyújtottak  be.  Itt  a  Balaton 

Fejlesztési Tanácstól 555.060.- Ft nyertek. A Révfülöp Szigeti strandon szabadtéri játszótér 

felújítására  is  pályáztak,  itt  sikerrel  jártak  a  beruházás  50%-át  1.436.803.  Ft  támogatást 

nyertek.  Sajnálatos,  hogy  így  augusztus  végén.  Az  elkészítését  október  végéig  kell 

végrehajtani.  Örültek  volna,  ha  ezt  a  tavasszal  tudták  volna  megvalósítani.  Pályáztak  és 

5.813.291  Ft  támogatást  nyertek  a  Révfülöp  Tavasz  utcai  felszíni  csapadékvíz-elvezetés 

kiépítésére. Október végéig meg kell valósítani ezt a beruházást, a mai ülés napirendjén is 

szerepel.  Örömmel  tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  a  KDT  Regionális  Fejlesztési  Tanács 

2009.  évi  települési  önkormányzati  belterületi  utak  felújítására,  korszerűsítésére  kiírt 

pályázaton  Szepezdi  utca  burkolat-felújítására  4.396.038.  Ft  támogatást  nyertek.  Ezzel 

kapcsolatosan  a  mai  ülésen  lesz  egy  sürgősségi  indítvány.  A  DRV  zrt.  beruházásában 

szeptember-október hónapokban megkezdődik az Óvoda utca, Ecséri utca, Sellő utca, Szilva 

utcák  ivóvíz  rekonstrukciós  munkálata  is.  Ezekről  a  munkavégzésekről  a  képújságban, 

hirdetőtáblákon adnak konkrét információkat.

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

hatáskörben augusztus 31-i ülésén, 1 fő részére 10.000.- Ft átmeneti segélyt, 1 fő részére 

28.500.- Ft fűtési támogatást, 1 fő részére méltányosságból 25.650.- Ft/hó ápolási díjat, 22 

család 21 általános iskolás gyermeknek 12.000 Ft/fő és 9 középiskolás gyermeknek 15.000 

Ft/fő, összesen: 387.000. Ft rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapított meg.
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Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi  határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentéssel – a kiegészítésekkel együtt – kézfeltartással szavazzon.

79/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 

képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról,  a  két  ülés  között  történt 

eseményekről,  valamint  a  két  ülés  közötti  időben  átruházott  hatáskörök 

gyakorlásáról szóló beszámolót – a kiegészítésekkel együtt – elfogadja.

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

javaslatot.

Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke:  elmondja,  a  képviselő-testület  megalkotta  a 

jelképekről  szóló rendeletét, melyben szabályozta azok használatát. Ebben a rendeletben 

szerepel a polgármesteri lánc használata. Legjobb tudomása szerint érkezett egy ajánlat a 

polgármesteri lánc elkészítésére. A polgármester nem tűzte napirendre ezt a kérdést. Kéri a 

polgármester urat illetve a képviselő-testületet, hogy szerepeljen a napirendi pontok között. 

Adjon módot és lehetőséget, hogy ezzel kapcsolatos álláspontjukat kifejthessék.

Miklós Tamás polgármester: októberi ülésre előkészítésre kerül az írásos anyag. Megkérdezi 

elnök urat elfogadja-e a választ?

Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke: igen elfogadom a választ.

Szavazásra bocsátja, a napirendi pontokat.

Révfülöp  Nagyközségi  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.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

2.)Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2009. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

3.) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett  
     közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

4.) Az Általános Iskola konyhájáról igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díj 
      megállapításáról szóló 17/2007. (XII.1.) Kt. rendelet módosítása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

5.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének módosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
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6.) Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti Tárulása Alapító  
     Okiratának módosítása, a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetése.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

7.) Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

8.) Révfülöp, Káli út 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá 
     minősítése.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

9.) Önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölése.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

10.) Hotel Révfülöp Kft. településrendezési szerződés módosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

11.) Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány kérelme a Révfülöp 2339/2 hrsz-ú ingatlant
       érintő szabályozási vonal kialakítás költségviselése tárgyában.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

12.) Tapolcai Rendőrkapitányság kérelme gépkocsi felújítás támogatásához.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

13.) Finn Osztályszövetség kérelme a Magyar Finn Bajnokság támogatására.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

14.)  BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz csatlakozás, 
         pályázat kiírása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

15.) Révfülöp Tavasz utca csapadékvíz elvezetés beruházásra kivitelező kijelölése.  
        (sürgősségi indítvány)

Előadó: Miklós Tamás polgármester

1.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  2009.  I.  félévi  költségvetési  beszámolóhoz 

kapcsolódóan  pontosították  mind  a  bevételeket,  mind  a  kiadásokat.  Ezek  kerültek 

beillesztésre.  A  tények  átvezetését  és  a  pontosítást  tartalmazza  az  előterjesztés.  Kéri  a 

bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:

4



Simonné Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: a 

bizottság egyhangúlag javasolja az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-módosítás 

elfogadását.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal 

javasolja az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletmódosítás elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény:

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 

elmondja,  azok  a  pályázatok,  melyeket  az  önkormányzat  elnyert  az  idei  évben,  nem 

automatikus  pályázatok.  Nagyon  sok  múlott  az  önkormányzat  menedzselésén,  a 

pályázatírón,  a  hivatal  munkatársainak  közreműködésén.  Sok  múlik  azon,  hogy  a 

polgármester  eljár  a  különböző  értekezletekre,  rendezvényekre,  ott  lobbyzik,  gratulál 

ezekhez a pályázatokhoz. 1-2 millió Ft is nagyon jó a költségvetésbe. További jó munkát kíván 

a hivatal dolgozóinak ill. a polgármester úrnak.

Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  Révfülöp  nagyközség 

Önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  rendeletének  leírtak  szerinti  módosításával  - 

kézfeltartással szavazzon.

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

nélkül megalkotja a

11/2009. (IX.8.) Kt. rendeletét

„Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. 

(II.11.) rendeletének módosításáról.”

2.)Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2009. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  Révfülöp  önkormányzata  céltudatos  munkával, 

biztonságos  és  kiegyensúlyozott  I.  félévi  költségvetést  tud  maga  mögött.  A takarékos  és 

racionális gazdálkodás következtében kiegyensúlyozott és közel időarányos a gazdálkodás. 

Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: elmondja,  az  I.  félévi 

gazdálkodás  időarányos  teljesítést  mutat,  kérdés,  vélemény  nem  merült  fel  a  bizottsági 

ülésen.  A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja az önkormányzat 2009. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót.
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Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 

részletesen  megtárgyalták  a  napirendet,  a  felmerült  kérdésekre  a  választ  megkapták.  A 

bizottság  3  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  2009.  I.  félévi  gazdálkodásról  szóló 

beszámoló elfogadását.

Kérdés:

Dr.  Németh  Csaba  képviselő:  kérdése,  hogy  mit  fed  a  közutak,  hidak,  alagutak 

üzemeltetésénél a 165%-os teljesítés?

Miklós Tamás polgármester: elmondja, ezen a szakfeladaton 1,1 millió Ft-ot terveztek, ezt 

túlteljesítették,  az  utak  kátyúzása  miatti  költségek  miatt  növekedett  meg  ill.  ide  lett 

elszámolva  az  út  pályázattal  kapcsolatos  tervezési  költség is.  A  strandokkal  kapcsolatban 

elmondja a tervezetthez képest némileg túlteljesítették, a tegnapi nappal zártak a strandok. 

Bő  egymillió  forinttal  túlteljesítették  a  strandok  bevételeit.  Az  idegenforgalmi  adó 

befizetések jól állnak, augusztusban jól alakult az idegenforgalmi mérleg, várhatóan némileg 

túlteljesítik a tavalyi évet. Néhány kisebb területen azonban van elmaradás.

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  Önkormányzat  2009.  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló 

beszámolóval -  kézfeltartással szavazzon.

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

80/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete Révfülöp a Nagyközség Önkormányzata 

2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.)  A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  szervezett 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  hulladékszállítással  kapcsolatos  rendelet 

felülvizsgálata  szükségessé  vált  a  törvényi  módosulások,  a  szolgáltatás  egyes  feltételeibe 

beállt változás miatt. Jegyző asszony előkészítette a rendeletmódosítást. Kéri a bizottságok 

véleményét.

Bizottsági vélemények:

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: elmondja a 

hulladékkezeléssel  kapcsolatban  sok  dolog  felmerült  a  bizottsági  ülésen.  A  bizottság 

egyhangúlag javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.
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Vélemény:

Gángó István képviselő-testület tagja: hozzászólása nem a rendeletmódosítással függ össze, 

de megemlíti, amit már korábban is elmondott, de nem foglalkoztak vele. A rendelt 1. § (3) 

bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  a  „település  belterületén”,  ez  rendben  van,  de  nem 

foglalkoznak a nem belterületi ingatlanokkal, ami legalább akkora területet ölel fel, mint a 

belterület.  Ezeknek  a  területeknek  megváltozott  már  a  mezőgazdasági  jellege.  Ott  is 

keletkezik  legalább  ekkora  mennyiségű  szemét.  Ebből  az  önkormányzatnak  kiadása 

keletkezik.  Ezeknek  az  ingatlanoknak  csak  a  fele  viseli  a  közterhet,  ezért  gondolta,  hogy 

párhuzamosan foglalkozni kellene az itt keletkezett hulladék kérdésével is. Ha beindul az új 

regionális hulladékgyűjtő arról nem beszélnek, hogy milyen kifizetések lesznek, csak célzások 

jönnek. 

Török Péter alpolgármester úr megérkezett az ülésre. A képviselő-testület létszáma 7 fő.

Miklós  Tamás  polgármester: a  bizottsági  ülésen  nagyon  részletesen  foglalkoztak  ezzel  a 

kérdéssel. A Királyszentistváni  hulladéklerakóban, annak ellenére, hogy Révfülöp a terület 

határán van nem kell másmilyen árat fizetni a hulladék elhelyezéséért. Az alapelv, hogy a 

vonzáskörzethez tartozó összes önkormányzat,  amely belépett ugyanannyit fizet a szemét 

elviteléért, elhelyezéséért.

Hamarné  Szöllősy  Emília  jegyző:   elmondja,  a  külterületre  akkor  lehet  kiterjeszteni  a 

szemétszállítást, ha a szállítási feltételeket meg tudják teremteni. A szolgáltató ígéretet tett, 

hogy a nyár végével egy bejárást tart a külterületi ingatlanokon és ahova be tudnak menni 

gépkocsival, azokat az ingatlanokat bekapcsolhatják a szemétszállításba. 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági,  Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: elmondja, 

minden  falu  egymásra  mutogat,  hogy  a  szomszédhoz  hozzák  át  a  szemetét.  Véleménye 

szerint információs hiány van abban, hogy nem ismeri a lakosság, illetve az üdülőtulajdonos 

a rendeleteket. Lehetne ezen segíteni. Ráirányítja a figyelmet  arra, hogy több civil szervezet 

is van a településen, amelyeknek fő tevékenységük a környezetvédelem. A Fürdőegyesület 

tett is lépéseket ezzel kapcsolatban, tanulmányútra vitt egy révfülöpi lakost, de ezen kívül is 

össze kellene fogni a civil szervezeteknek, egyrészt egy olyan kampányt kitalálni, amelynek 

során az információ eljutna mindenkihez a szemét elhelyezésével kapcsolatba, másrészt a 

szokásoknak a megváltoztatása. A szelektív hulladékgyűjtésre nincsenek felkészülve. Felhívja 

erre a civil szervezetek elnökeinek a figyelmét. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, hogy az elhangzottakat támogatja. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására 
vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosításával 
– kézfeltartással szavazzon.
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Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül megalkotja a

12/2009. (IX.8.) Kt. rendeletet

„A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  szervezett 
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  10/2003.  (V.26.)  rendelet 
módosításáról.”

4.)  Az  Általános  Iskola  konyhájáról  igénybe  vett  étkezésért  fizetendő  térítési  díj 
megállapításáról szóló 17/2007. (XII.1.) Kt. rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: felkéri jegyző asszonyt ismertesse az előterjesztést.

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja az iskolai  konyhán igénybevett  térítési  díjakról 

szóló  rendelet  mellékleteiben  az  intézményi  térítési  díjak  bruttó  módon  20%-os  Áfá-val 

kerültek megállapításra. 2009. július 1-től változott az Áfa kulcs mértéke, többek között a 

korábbi  20%-ról  25  %-ra  emelkedett.  Fenti  változás  miatt  szükséges  a  rendelet 

mellékleteinek módosítása.

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság:  a bizottság 

3 igen szavazattal javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.

Vélemények:

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, a tapolcai Kórházban jelen pillanatban 

469  Ft-ért  lehet  igazán  tartalmasan  étkezni.  101  Ft  a  különbség,  elmondta  már  előző 

alkalommal  is,  hogy  érdemes  lenne  felülvizsgálni,  hogy  honnan  történik  az  alapanyagok 

beszerzése.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  egy  városban  nagyobb  az  étkezők  létszáma.  Az 

Intézményirányító Társulás információt kért az iskolai konyha működésével kapcsolatban és 

kifogásolták,  hogy  magas  a  működési  költsége.  Ez  iskolai  konyhaként  működik,  mellette 

megpróbál  kifelé  is  szolgáltatni.  Részletes  tájékoztatást  kaptak  a  konyháról.  Nyitott  arra, 

hogy megvizsgálják. Ha erre vonatkozik a javaslat a későbbiekben tudnak ezzel foglalkozni. 

Az előterjesztés a 20%-os  Áfáról 25 %--os Áfára történő megemelésről szól.

Dr.Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, lett volna más megoldás is, a plusz 5%-

áfát nem kellett volna most kivetni. Például a Tesco újság hátoldalán többször megjelenik 
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egy lista, ahol összehasonlítást végeznek a Tesco és egyéb üzletek áraival. Érti, hogy emelni 

kellett, csak az nem érti, hogy miért ilyen magas az alapár. Más beszállítót kellene keresni, 

aki kedvezőbb áron tudna szállítani.

Miklós Tamás polgármester: amire doktor úr utal a beszerzések racionalizálása. Hozzá teszi, 

nincs  akkora  mozgásterük,  mint  egy  városban,  ahol  többen  is  versenyeztethetők,  de 

felmerült itt is, hogy közbeszerzés keretében kell valószínű beszerezni az élelmiszereket. Ő is 

felvetette, hogy nem kellene-e ezt megnézni. A közbeszerzési eljárás lefolytatás időigényes, 

jelenleg nem kellett ebben részt venni. Kéri jegyző asszonyt következő ülésre nézzék meg azt 

is, hogy ezzel kapcsolatosan milyen lehetőségek vannak, esetlegesen felülvizsgálni az árakat. 

Megkérdezi képviselő urat. hogy elfogadja-e a választ?

Dr.Németh Csaba képviselő-testület tagja: igen elfogadom.

Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  rendeletmódosítással 

-kézfeltartással  szavazzon.  Jegyző  asszonyt  felkéri,  hogy  a  következő  képviselő-testületi 

ülésre tekintsék az iskola konyha működésével kapcsolatos kérdéseket.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül megalkotja a

13/2009. (IX.8.) Kt. rendeletet

„Az  Általános  Iskola  konyhájáról  igénybe  vett  étkezésért  fizetendő  térítési  díj 

megállapításáról szóló 17/2007. (XII.19.) Kt. rendelet módosításáról.”

5.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervének módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  2009.  március  16.  napján  fogadták  el  „Az  út  a 

munkához” program keretében Révfülöp nagyközség 2009. évi közfoglalkoztatási tervét. Ezt 

felül  kell  vizsgálni,  az esetleges módosításokat át  kell  vezetni.  A módosítás azért  került a 

testület elé, mert további két személy részére rendelkezésre állási támogatást állapított meg 

a Munkaügyi Központ és őket a közfoglalkoztatás keretében alkalmazza az önkormányzat. E 

két személy személyi és béradataival módosult a terv. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a bizottság 3 

igen szavazattal javasolja a közfoglalkoztatási terv módosítását.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal 

javasolja a közfoglalkoztatási terv módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  Révfülöp  Nagyközségi 

Önkormányzat  2009.  évi  közfoglalkoztatási  tervének  módosításával  -  kézfeltartással 

szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

81/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  többször  módosított 

1993.  évi  III.  törvény  37/A.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  Révfülöp 

Nagyközségi  Önkormányzat  2009.  évi  közfoglalkoztatási  tervét  az  előterjesztés 

szerinti tartalommal módosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 

tegye meg.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2009. szeptember 15., és folyamatos

6.)  Tapolca  Környéki  Önkormányzatok  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Tárulása  Alapító 
Okiratának módosítása, a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatait.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester: szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  előterjesztés  határozati 

javaslataival - kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatokat:

82/2009. (IX.7.) határozat

1.  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki 

Önkormányzatok  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulása  Alapító  Okiratának 
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módosítását 2009. november 1. hatállyal  az 1. sz. melléklet szerinti formában és 

tartalommal elfogadja.

Felkéri Szigliget község Polgármesterét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot az előírt mellékletekkel a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális 

Igazgatóság részére küldje meg a törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából.

2.  A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  kivonat 

megküldésével döntéséről Szigliget község polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

83/2009. (IX.7.) határozat

1.  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Tapolca  Környéki 

Önkormányzatok  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulása  társulási  megállapodásának 

9.1  a)  pontja  alapján  -  2009.  december  31.  napi  hatállyal  -  dönt  a  társulás 

megszűntetéséről, a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 

megállapodást jóváhagyja.  

A Képviselő-testület a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását a Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása alapján 2009. január 1-től a 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás keretében látja el Tapolca Város 

Önkormányzatának  Képviselő-testületével,  valamint  Tapolca  Város 

Önkormányzatának  Szociális  és  Egészségügyi  Alapellátási  Intézetével  kötött 

megállapodás szerint.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: döntést követően azonnal

2.  A  Képviselő-testület  figyelembe  véve  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzatok 

Központi  Orvosi  Ügyeleti  Társulása  társulási  megállapodásának  közös 

megegyezéssel  történő  megszüntetéséről  szóló  megállapodást  a  költségvetési 

szervek  jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  12.  §  (1) 

bekezdés  d)  pontja  alapján  2009.  december  31.  napjával  jogutód  nélkül 

megszünteti  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzatok  Központi  Orvosi  Ügyeleti 

Társulása  költségvetési  szervet,  egyidejűleg  felhatalmazza  a  polgármestert  a 

megszüntető okirat aláírására.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: döntést követően azonnal
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3. A Képviselő-testület hozzájárul 2009. szeptember 1. és 2009. december 31. napja 

közötti időtartamra a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulása megszűnő költségvetési szerv általános kötelezettségvállalásához. 

4. A vagyon átadására 2009. december 31-ig kerül sor.  A költségvetési szerv OTP 

Banknál  kezelt  költségvetési  elszámolási  számláján  lévő  összeg  a  Tapolca  és 

Környéke Kistérség Többcélú Társulása költségvetési elszámolási számlájára kerül 

átutalásra.

5.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Szigliget  község  polgármesterét  az  alábbi 

intézkedések megtételére:

a) az intézmény megszüntető okiratának benyújtására a Magyar Államkincstárhoz a 

törzskönyvi nyilvántartásból való törlés céljából,

b)  az  intézmény  folyószámláját  vezető  pénzintézet  értesítése  a  bankszámla 

megszüntetéséről, 

c) az APEH értesítése a Tapolca Környéki Önkormányzatok Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulása megszűnéséről 

d)  a  megszűnés  napján  fennálló  követelésekről,  kötelezettségekről   készíttessen 

teljes körű kimutatást.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  kivonat 

megküldésével döntéséről Szigliget község polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: döntést követően azonnal 

7.) Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

szóló 2008. évi CV. törvény alapján az önkormányzatoknak felül kell vizsgálni az intézmények 

alapító okiratát,  a felülvizsgálat  megtörtént. A Magyar Államkincstár jelezte, hogy néhány 

apróbb  pontosításra  szükség  van,  ezt  tartalmazza  az  előterjesztés.  Kéri  a  bizottság 

véleményét.

Bizottsági vélemény:

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását.

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény:

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a révfülöpi Általános Iskola eljuttatta mind a kilenc 

önkormányzathoz  az  Általános  Iskola  2008/2009  évi  eredményeiről,  tantestületéről, 
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osztályairól,  versenyeredményeiről,  tevékenységükről  szóló  kiadványt,  mely  a  hivatalban 

megtekinthető.

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  Általános  Iskola  alapító  okiratának  módosításával 

-kézfeltartással szavazzon.

84/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  révfülöpi  Általános 

Iskola Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 

előterjesztés  mellékletében  foglalt  tartalommal  2009.  szeptember  15-i  hatállyal 

jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratot a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából a Magyar Államkincstárnak 

küldje meg.

Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző

Határidő: 2009. szeptember 15.

8.)  Révfülöp,  Káli  út  6.  szám  alatti  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  lakássá 
minősítése. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke: 

elmondja a bizottsági többségi szavazattal javasolja a Káli u. 6. szám alatti nem lakás céljából 

szolgáló helyiség lakássá minősítését.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja,  aki egyetért a Káli u. 6. szám nem lakás 

céljából szolgáló helyiségek lakássá történő minősítésével kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

85/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete a Révfülöp Káli út 6. szám 

alatti épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségként nyilvántartott 70 m2 

nagyságú  helyiségcsoportot  –   a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  az 

elidegenítésükre  vonatkozó  egyes  szabályokról  szóló  1993.  évi  LXXVIII.  törvény 

91/A  §.  1.3.7.8  pontjában  foglaltakfigyelembevételével  -   komfortos  lakássá 

minősíti.  

13



A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  épületrész  funkciójában, 

rendeltetésében  bekövetkezett  változás  pénzügyi,  vagyoni  és  egyéb 

nyilvántartáson  történő  átvezetéséről  2009.  szeptember  15-i  hatállyal 

gondoskodjon. 

Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző

Határidő: 2009. szeptember  30.

9.) Önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelölése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a 2009. évi költségvetésben előirányzatként lakás és 

telekértékesítéseket  is  jelöltek  meg.  Erre  előkészítő  munkálatokat  folytattak.  Ezzel 

kapcsolatos az előterjesztés. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke: 

elmondja, a bizottság többségi szavazattal támogatja a négy telek és a volt Jani doktor féle 

lakóház újbóli meghirdetését és értékesítését.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja  az  előterjesztés  tartalmazta  a  József  Attila  utcai 

lakásingatlan értékesítését is, amellyel kapcsolatban a bizottság további pontosításokat kért. 

A négy ingatlan meghirdetésével egyetértett és javaslatként felvetette a volt Jani doktor féle 

lakás  meghirdetését,  versenytárgyalás  útján  történő  értékesítését.  Mint  előterjesztő 

befogadja a bizottság véleményét.

Kérdés:

Dr.  Németh Csaba képviselő-testület  tagja:  elmondja,  a  helyrajzi  számok nem mondanak 

semmit,  hol  helyezkednek  ezek  a  telkek?  A  453  m2  beépített  ingatlanból  mennyi  a 

beépítetlen?

Miklós Tamás polgármester: ezt az ingatlant kivette a bizottság az értékesítendők köréből, a 

Tatos Tünde által lakott ingatlanról van szó. 

Hamarné Szöllősy  Emíla  jegyző:  elmondja az  anyag  mellé  azért  nem került  térkép,  mivel 

ezeket  az  ingatlanokat  már  többször  hirdették,  a  képviselők  ismerik  az  ingatlanokat.  Az 

ingatlanok egyébként a Hajnal és József Attila utcában találhatók. 

Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  két  okból  sem  támogatja  az  ingatlanok 

eladását. A 150/1 1202 m2 nagyságú telek 5.400 e Ft, ez 1184 m2 nagyságú telek 5.300 e Ft. 

Ezek olyan alacsony ingatlan értékek, hogy a Petőfi utcában magánszemélytől vásároltak 12 

millió Ft-ért.  Elkótyavetyélik az ingatlanjaikat,  mélyponton van az ingatlan piac,  ez potom 

pénz, az utódoknak nem marad semmi. Jegyző asszony egy korábbi testületi ülésre készített 

egy olyan kimutatást, hogy az elődök a tanácsrendszer megszűnése óta, milyen nagyságban, 

és  milyen  összegben  értékesítették  az  ingatlanokat.  Az  utódoknak  nem  lesz  miből 
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gazdálkodni.  A  másik  indok,  polgármester  úr  elmondta,  hogy  jó  volt  a  nyári  bevétel,  ez 

kompenzálja.  Javasolja,  fontolják  meg  az  eladást.  A  hasznosításban  kellene  gondolkodni. 

Nem támogatja az ingatlan eladásokat.

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke: 

elmondja, az önkormányzatnak áfásan kell ezeket a telkeket eladni, a határozati javaslatban 

is  nettóban  szerepel.  Ha  áfásán  nézik,  akkor  már  6.800e  Ft  körül  van  egy  telek,  ha 

négyzetméterre  beosztják,  lakkor  látják,  hogy  közel  6000  Ft/m2-el  mennének  el  ezek  a 

telkek.  Sajnos  eddig  nem  tudták  őket  értékesíteni.  Ez  a  piaci  árnak  véleménye  szerint 

megfelelő. Félelme van attól, hogy ismét nem lesz rá vevő. Ezért javasolta a bizottság, hogy 

hirdessék meg a volt Jani doktor féle házat, hátha arra talán jobban lenne vevő. Egy országos 

napilapban  mindenképpen érdemes lenne meghirdetni.  Az  önkormányzatnak  az  is  jó,  ha 

nem helybeli veszi meg, mert akkor az a személy itt letelepszik, házat épít, adót fog fizetni. A 

költségvetésben ez a tétel 43.800 e Ft-tal van betervezve. Ha ebből nem teljesülne semmi 

sem, azt megérezné az önkormányzat költségvetése. Javasolja a telkek meghirdetését.

Miklós  Tamás  polgármester:  befogadta  a  bizottság  javaslatát.  Képviselő  úr  véleményét 

akceptálja,  de  néha  mintha  nem  ugyanazt  az  anyagot  olvasnák  el  és  nem  ugyanarról 

beszélnének.  A  költségvetésben,  amiket  megszereztek  ezek  pályázati  pénzek.  A 

könyvvizsgáló előző években felvetette, hogy nem elég csak a bevételeket számolgatni és a 

szerencsében  bízni,  hanem  be  kell  tartani  azokat  a  terveket,  amelyeket  kitűzött  az 

önkormányzat  maga  elé.  Tavaly  is  betervezésre  kerültek  ezeknek  az  ingatlanoknak  az 

eladása, áron alul nem adják el. Ez kiinduló ár. Az ingatlanok felmérésre, ingatlanbecslésre 

kerülnek. Vásároltak ingatlant 37,8 millió Ft értékben az ÉDÁSZ ingatlant. Vásároltak a Jancsi 

utcában nagyon kedvezményesen, az utakat tudták lerendezni. Most vásároltak jelképes 10 

Ft-os áron a Tsz-től. Gyarapították az önkormányzati vagyont. Javasolja,  hirdessék meg az 

ingatlanokat.

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  Gazdasági,  Településfejlesztési,  Turisztikai  Bizottság 

javaslatával,  hogy  a  4  ingatlan  és  a  volt  orvosi  szolgálati  lakás  meghirdetésre  kerüljön  a 

határozati javaslat alapján – kézfeltartással szavazzon.

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

tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

86/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Révfülöp

- 150/1 hrsz. alatti 1202 m2 nagyságú építési telket nettó 5.402.000.- Ft kiinduló 

áron,

- 150/2 hrsz-ú 1184 m2 nagyságú építési telket nettó 5.321.000.- Ft kiinduló áron,

- 157 hrsz-ú 753 m2 nagyságú építési telket nettó 3.572.000.- Ft kiinduló áron,

- 485/5  hrsz-ú  682  m2  nagyságú  beépítetlen  területet  2.724.000.-  Ft  kiinduló 

áron,
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- 854/  1  hrsz-u  (Füredi  u.)  1012  m2  nagyságú  –  rajta  138  m2  alapterületű 

felépítménnyel – ingatlanát 14.900.000.- Ft kiinduló áron 

értékesítésre meghirdeti.

Az ingatlanok értékesítéséből  befolyó összeget kizárólag felhalmozási  célra  lehet 

felhasználni.

A  pályázati  versenytárgyalás  lefolytatására  a  képviselő-testület  a  Gazdasági, 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságot felkéri.

A  hirdetményt  a  „Napló”-ban,  a  település  honlapján,  az  interneten   és  a 

képújságban kell közzétenni.

a.)  A képviselő-testület  felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati  eljárást készítse elő, a 

versenytárgyalás  (árverés)  közzétételéről,  illetve  a  versenytárgyalás 

lebonyolításáról gondoskodjon.

b.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes pályázati 

eljárás esetén a nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést megkösse.

Felelős: a.) pontra: Hamarné Szöllősy Emília jegyző

   b.) pontra: Miklós Tamás polgármester

Határidő: a.) pontra: 2009. szeptember 15.

                b.) pontra: 2009. november 15.

10.) Hotel Révfülöp Kft. településrendezési szerződés módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Hotel Révfülöp magántulajdonban van. A képviselő-
testület  korábban  már  egyetértett  azzal,  hogy  támogassák  a  szálloda  építési,  fejlesztési 
kezdeményezésüket. A településrendezési szerződés megkötésére felhatalmazta a testület. 
A  szerződés  nem  került  aláírásra,  ugyanakkor  több  változás  következett  be  az  elmúlt 
időszakban.  A fejlesztők nem jutottak pályázati támogatáshoz, a világgazdasági helyzet nem 
kedvezett  a  nagyobb  beruházásoknak.  A  tulajdonosi  kör  ismételten  az  önkormányzathoz 
fordult,  kérte  a  helyi  építési  szabályzat  módosításának  engedélyezését,  ennek  a  teljes 
költségét magára vállalta.  Tárgyalások után felajánlottak még 1,5 millió forint  vissza nem 
térítendő támogatást  az önkormányzat  részére turisztikai  fejlesztésekhez.  Kéri  a bizottság 
véleményét.
Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai Bizottság elnöke:  a 

bizottsági  többségi  szavazattal  támogatja  és  javasolja  a  településrendezési  szerződés 

megkötését.

Kérdés:

Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  kérdése,  hogy  a  szerződéstervezet  13.  pontjában 

meghatározott  paraméterek  összhangban  vannak-e  a  parti  rehabilitációs  tervvel  és  a 

rendezési tervvel?
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Miklós  Tamás  polgármester:  válasz:  a  13.  pont  úgy  szól,  hogy  az  önkormányzat 

kötelezettséget  vállal  –  amennyiben  magasabb  szintű  jogszabályok  lehetővé  teszik.  A 

partvonal rehabilitációs terv magasabb szintű jogszabály a helyi rendeletnél. 

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  elnöke: 

véleménye  szerint  mindenképpen  támogatni  kell  az  önkormányzat  területén  működő 

vállalkozásokat,  nem  csak  a  működésükben,  hanem  a  fejlesztési  elképzeléseikben  is.  A 

szándékait már azzal is igazolta, hogy az idei évben már kinyitotta a Hotel Révfülöp szállodát, 

ebből idegenforgalmi adó bevétele származott az önkormányzatnak, amelyhez az állam is 

hozzátesz 2 Ft-ot. Az előzetes tárgyalásokra válaszként kinyitotta a szállodát és üzemeltette. 

Véleménye szerint a vállalkozási elképzeléseiket megakadályozni nem szabad.

Miklós Tamás polgármester: egyetért az elhangzottakkal jó lenne, ha a turisztikai fejlesztések 

igényes formában valósulnának meg a településen. Több millió forint a befizetése, 2,5 millió 

forinttal járul hozzá körülbelül a bevételekhez, ha kinyit és üzemel a szálloda.

Gángó István  képviselő-testület  tagja:  egyetért  azzal,  hogy  támogassák  a  vállalkozásokat, 

annak aki tényleg csinálja és nem csak ígérget. Bizottsági ülésen és testületi ülésen több órán 

át tárgyalták. Építési engedélyt kapott. Bizonyítson, nem történt semmi. Két évig zárva volt 

addig jelentős bevételkiesés volt, sok munkaerőt nem foglalkoztatott. Aggodalmát fejezi ki 

amiatt,  hogy  az  előtte  húzódó  területet  parti  területként  kívánja  hasznosítani,  akár 

fondorlatokkal.   Emlékezteti  a  képviselőket,  hogy  volt  egy  parti  vendéglő,  amelyik  jól 

működő épület volt,  lebontatták velük azzal,  hogy a terület hasznosításra kerül. Meg kell 

nézni ott áll parlagon. Ezek összefüggő dolgok, hogy az önkormányzat az egyik vállalkozónak 

nyújtja a kezét a másik nem. Támogatja a rendezési terv módosítását, de csak úgy, ha ebből 

a település profitál,  nem csak ígérget.  Támogassák,  de az  utódoknak ne hagyjanak  olyan 

örökséget,  ami  kellemetlen helyzetbe hozza őket.  A 13.  pontot  úgy módosítaná,  levenné 

belőle a 12,5 m építménymagasságot és levenné a 30%-os beépítettséget. Úgy módosítaná, 

hogy a jelenleg szabályozottnál magasabb érték (építménymagasság és beépítési százalék) 

amelyet a hatályos jogszabályok engednek. Méretek nélkül fogadják el.

Török Péter alpolgármester: elmondja, megfontolás tárgyává kell tenni azt is, hogy nagyon 

sok  lehetősége  nincs  a  településnek,  hogy  beruházásokat  generáljon.  A  part  többi  része 

önkormányzati  terület. Ez az egyetlen olyan magántulajdonban lévő ingatlan, ahol valami 

meglévő dolgot szeretnének csinálni. Úgy gondolja az nem kérdés, hogy ezt támogatni kell 

egy  testületnek.  Amit  Gángó  úr  mondott,  annak  volt  egy  társadalmi  vitája,  amiben 

megállapodott  volt  az  a  vélemény,  melyek  legyenek azok  a  magasságok amelyek a  parti 

területet meghatározzák, nem gondolja, hogy most ezen változtatni kellene. 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, követendő jó példa a volt Mahart épület, 

amely magántulajdonba került, megnyitotta a területet. Itt is hasonló dolog kellene, hogy 

körbejárható legyen a partszakasz. 

Miklós  Tamás  polgármester:  a  terveket  megkapták  a  képviselők.  Befogadta  képviselő  úr 

módosító javaslatát. Kéri jegyző asszonyt ismertesse a 13. pont módosított szövegét.
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Hamarné Szöllősy Emília jegyző:  „a helyi építési szabályzatában az ingatlanokra vonatkozóan 

a  jelenlegi  szabályozásnál  magasabb  építménymagasságot  és  beépítettséget  fogad  el, 

amennyiben a magasabb szintű jogszabályok lehetővé teszik”.

Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  jegyző  asszony  által 

felolvasott  módosítással,  az  előterjesztést  elfogadja  a  településrendezési  szerződést  a 

határozati javaslat szerint engedélyezi, jóváhagyja -  kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

87/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Hotel  Révfülöp  Kft. 

révfülöpi üdülőhelyi fejlesztési elképzeléseit elviekben továbbra is támogatja, és a 

település  érdekeinek  szem  előtt  tartásával  Településrendezési  Szerződést  köt,  a 

szerződés tartalmát – a 13. pontra vonatkozó módosítással – elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a Hotel Révfülöp Kft-vel történő Településrendezési 

Szerződés  aláírására,  a  szerződés  9.  pontjában írt  tervezői  szerződés  aláírásához 

szükséges  hozzájárulás  megadására  és  a  településendezési  hatósági  eljárás 

megindítására.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2009. szeptember 30. és folyamatos

11.) Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány kérelme a Révfülöp 2339/2 hrsz-ú ingatlant
érintő szabályozási vonal kialakítás költségviselése tárgyában.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  az  előterjesztés  részletesen  tartalmazza  az  eddig 
lezajlott  folyamatot.  Új  elem,  hogy  megkereste  az  önkormányzatot  az  alapítvány  és 
bemutatta azt, hogy az önkormányzati út, járda illetve csapadékvíz elvezető árok, bizonyos 
nagyságban,  melyet  az  önkormányzat  használ,  az  üdülőtábor  tulajdonát  képezi.  Ennek  a 
tulajdonjogát rendezni kellene. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: 

a  bizottság  többségi  szavazattal  javasolja  az  előterjesztés  határozati  javaslatának 

elfogadását.

Kérdés:

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai Bizottság elnöke: az 

előzetes becslések szerint ez körülbelül mennyi pénz volna?

Miklós Tamás polgármester: nem tudja megmondani.
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Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  kérdése,  hogy  a  bizottsági  ülésen  tárgyaltak  után 

tisztázódott-e, hogy mi köze ehhez az önkormányzatnak? A csapadékvíz elvezető árok nem a 

Kacsajtos út elvezető árka, hanem a DRV beruházásában készült víztározó túlfolyója. A másik 

dolog, mióta tud erről a dabasi tábor, mert ez engedéllyel épült annak idején,  miért nem 

orvosolták akkor? Miért most jött elő ez a kérdés? Ez kb. 15 éves kérdés.

Miklós  Tamás  polgármester:  válasz:  elmondja,  bizottsági  ülésen  visszamentek  a  tanácsi 

időkig. Viszi ez előre a település helyzetét? Egyértelmű a helyzet, az önkormányzat törvény 

által  előírt  feladata  a  csapadékvíz-elvezetés  és  a  közlekedés  biztosítása.  Megépült  a 

Kacsajtosi  út,  ott  a  járda  és  van  egy  csapadékvíz  elvezető  árok,  amely  a  Kacsajtosi  út 

területrész csapadékvíz elvezetését megoldja. A település másik fele nincs rendezve. Lehet, 

hogy  bérleti  díjat  fognak  ezért  kérni  az  önkormányzattól?  Nem  vitát  szeretne,  közös 

megegyezést  szeretne  az  alapítvánnyal,  az  ott  lévő  helyzet  jogi  tisztázására.  Arra  kért 

felhatalmazást,  hogy 172 m2-ről kérjenek egy értékbecslést és tárgyaljanak róla utána, ha 

meg tudják venni, rendezni tudják ezt a területet.

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, az alapítvány építeni szeretne, beadták 

az engedély kérelmet az építéshatósághoz, az pedig visszaírt, hogy addig nem kapják meg az 

engedélyt, amíg nem rendeződik a terület sorsa. Nem érti, miért kell ezen ennyit vitatkozni.

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, a kérelem többet tartalmaz, azt írja Dabas, 

hogy a 250.000 Ft-ot térítsék meg, azon túlmenően polgármester úr még 172 m2-t meg akar 

vásárolni. Ez egy láncreakciót indít el. Javasolta a bizottsági  ülésen, hogy a rendezési terv 

készítője és a szabályozási  terv készítője R. Takács Eszter adjon magyarázatot, mert amikor a 

rendezési  tervet  megszavazta,  akkor  nem  volt  tisztában  azzal,  hogy  olyan  szabályozási 

előírásokat írtak, amely lényeges anyagi költséget fog jelenteni. Ha igent mondanak, erre a 

döntésre, akkor a Petőfi utcából már van három olyan ingatlan tulajdonos, akinek 70- és 150 

e Ft körüli összegbe kerültek ezek a költségek, ők is fognak jelentkezni. Javasolja, vizsgálják 

meg körültekintően. Létesítési engedéllyel készült, a dabasi tábornak fellebbezési joga volt. 

Meg kell  vizsgálni,  hogy  erről  az  önkormányzat  tehet-e.  Nem támogatja,  mert  ezzel  egy 

lavinát indítanak el.

Dr.Németh  Csaba  képviselő-testület  tagja:  a  „rendpártiságot”  támogatja,  valahol  el  kell 

kezdeni rendet rakni.

Török Péter alpolgármester: elmondja, nem fél a lavinától 20 éve ez a helyzet, nem gondolja, 

hogy  erre  mindenki  azonnal  ide  fog  jönni.  Miért  kell  attól  félni,  hogy  valamit  meg  kell 

csinálni. El kell kezdeni, rendezni kell ezt a kérdést.

Székely  Szabolcs  képviselő-testület  tagja:  új  határozati  javaslata,  a  dabasi  alapítvány 

megosztotta a telkét, egyrészt a járdára, a csatornára és a saját telkükre ahhoz, hogy építési 

engedélyt  kapjon.  Ez  250.000 Ft-ba  került.  Ajánlják  fel  a  250.000 Ft-ot,  mint  vételárat  a 

területért.

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, a kettő egymás mellett nem megy. Az által, hogy 

ők a költségtérítést kérték az önkormányzat egy ingatlant szerez. Lavinát azért sem indíthat 

el,  mert  ez  az  önkormányzat  tulajdonába  fog  kerül,  más  magánszemélyeknél  az 
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építéshatóság  által  megosztatott  telekmegosztások  nem  kerülnek  az  önkormányzat 

tulajdonába.  Az  megmarad  a  magánszemély  tulajdonában,  igaz  kap  egy  másik  helyrajzi 

számot. Itt a költségtérítést nem fizetik ki, hanem helyette megvásárolják a 172 m2 területet, 

amelyen közmű és járda megy.

Miklós Tamás polgármester: elmondja, bőséges információt kaptak a képviselők. Sok terület 

nincs  rendben  a  településen.   A  képviselő-testület  egyszer  elutasította  a  költségek 

átvállalását. Ha a testület úgy gondolja és támogatja azt a javaslatot,  hogy ne is kérjenek 

forgalmi  értékbecslést  a  172  m2-re,  hanem  ajánlják  fel,  hogy  250.000  Ft-os  áron 

megvásárolják a területet és rendezzék le. Elfogadja a képviselő úr javaslatát. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy az érintett 172 m2-es területre br.250.000  Ft-

os áron tegyen vétel ajánlatot az önkormányzat,  keresse meg ezzel a dabasi alapítványt – 

kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

88/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp 2339/5 hrsz. 

alatti  172  m2  nagyságú  –  megosztással  kialakított  –  területrészre  csapadékvíz-

elvezető árok céljára br. 250.000.- Ft-os vételi ajánlatot tesz a Dabas és Környéke 

Üdülőtábor Alapítvány részére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vételi ajánlattal kapcsolatban 

a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány megkeresésére és az ajánlat elfogadása 

esetén az adás-vételi szerződés megkötésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2009. szeptember 26., ill. október 30.

12.) Tapolcai Rendőrkapitányság kérelme gépkocsi felújítás támogatásához.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester: elmondja,  részt  vett  a  tapolcai  Rendőrkapitányság  által 

szervezett  baleset-megelőzési  bizottság  értekezletén  ahova  a  környék  polgármestereit  is 

meghívták.  Beszámoltak  munkájukról,  erőfeszítésekről,  problémáikról.  Felvetésre  került, 

hogy  sikerült  szerezni  a  tapolcai  rendőrkapitányságnak  egy  lerobbant  kisbuszt,  melyhez 

kérték  az  önkormányzatok  támogatását.  A  kisbusz  felújításával  egyes  rendezvények 

biztosítását,  számítógéppel való ellátását szeretnék megoldani.  A kistérség is támogatja a 

felújítást. 50.000.- Ft támogatást kértek, a tartalékkeret terhére tudnák ezt biztosítani. Kéri a 

bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
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Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a 

bizottság egyhangúlag javasolja az 50.000.- Ft támogatás biztosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  azzal,  hogy  50.000  Ft-tal 

támogassák  a  tapolcai  Rendőrkapitányság  EHY-005  frsz-ú  gépjármű  felújítását 

-kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

89/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tapolcai 

Rendőrkapitányság  részére  az  EHY-005  frsz-ú  gépjármű  felújításához  50.000.-  Ft 

támogatást biztosít a tartalékkeret terhére.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pénzátadási  megállapodás 

megkötésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2009. szeptember 30.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  múlt  alkalommal  doktor  úr  felvetett  néhány 

problémát, tapasztalta, hogy ezen a helyen több alkalommal is álltak rendőrök. 

Dr.  Németh  Csaba  képviselő-testület  tagja: mivel  megszólíttatott  elmondja,  semmi  nem 

történt abban az ügyben, hogy ne álljanak egymás mellett párhuzamosan a megállni tilos 

tábla után az autók. És nem történt azzal sem semmi, hogy egyik kicsit rendet tegyenek a Káli 

úton. A kanyarban történt egy viszonylag súlyos baleset, mert bejött a kamion. Ha két héten 

át ott lennének a rendőrök és büntetnének, elterjedne a hír, biztosan nem jönnének erre. 

Döbbenetes az  a szervezetlenség,  amikor a baleset történt 5 szirénázó rendőrautó jött a 

helyszínre. Hihetetlen a fejetlenség, jött a műszaki  mentő, nem volt rá szükség.  Ugyanez 

tapasztalható a mentők részéről. Nem tudja ki értesítette ezeket a fórumokat. 

Miklós  Tamás  polgármester:  jegyző  asszony  felé  kérdése,  hogy  ezzel  kapcsolatban  tett-e 

intézkedéseket a közterület-felügyelet?

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, most konkrét adatokat nem tud mondani, nagyon 

sok  fényképfelvétel  készült  a  szabálytalanul  parkoló  autókról,  melyeket  elküldtek 

szabálysértés feljelentéssel. 

 

13.) Finn Osztályszövetség kérelme a Magyar Finn Bajnokság támogatására.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  Finn  osztályszövetség  a  Magyar  Finn  Országos 

bajnokság támogatására kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Szeptember 13-20 között 
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kerülne  megrendezésre  a  verseny.  Révfülöpi  Kupa  felajánlását  kérték.  Kéri  a  bizottság 

véleményét.

Bizottsági vélemény:

Simonné Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a 

bizottság többségi szavazattal támogatja a kupa és 40.000 Ft támogatás biztosítását.

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény:

Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  a  maga  részéről  nem  támogatja,  sok 

40.000.- Ft elmegy jobbra-balra. A nehéz helyzetben lévők terhei egyre nőnek. Ez a gazdag 

emberek sportja. Nem hiszi, hogy ez a 40.000 Ft kisegíti őket. A pénzt jobban meg kell fogni. 

Megítélése szerint ez két családnak a fűtési támogatását biztosítaná.

Miklós  Tamás  polgármester:  ez  egy  gesztus,  az  lenne  jó,  ha  rendszeresen  ide  hoznának 

versenyeket. Tenni kell a turizmus élénkítéséért. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a kupa és 40.000 Ft támogatás biztosításával kézfeltartással 

szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

90/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen megtartásra 

kerülő Magyar Finn Országos Bajnokság megrendezésére egy kupát és 40.000.- Ft 

támogatást biztosít a tartalékkeret terhére.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pénzátadási  megállapodás 

megkötésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2009. szeptember 30.

14.)  BURSA HUNGARICA Felsőoktatási  Önkormányzati  ösztöndíjpályázathoz  csatlakozás, 
pályázat kiírása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, minden évben el kell fogadni, hogy csatlakoznak-e és 

kiírják-e ezt  a  szociálisan hátrányos  helyzetben lévő főiskolai,  egyetemi  hallgatók  részére 

szóló pályázati lehetőséget. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  ösztöndíj  pályázathoz 

történő csatlakozással, a pályázat kiírásával a leírtak szerint - kézfeltartással szavazzon.

22



Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

91/2009. (IX.7.) határozat

a.)  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  kifejezi  szándékát, 

hogy  csatlakozni  kíván  a  hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók, 

illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott 

Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2010.  évi 

fordulójához.

Az  Ösztöndíj  pályázat  2010.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit 

elfogadja,  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázat  kiírása,  elbírálása  és 

folyósítása  során  maradéktalanul  az  „Általános  Szerződési  Feltételek”-ben 

foglaltaknak megfelelően jár el. 

b.)  Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2010. évi fordulóját kiírja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a./pontban írt nyilatkozat 
aláírására és felkéri  a jegyzőt a pályázat kiírásával kapcsolatos feladatok 
megtételére.
Felelős: a./pontra  Miklós Tamás  polgármester

                         b./pontra Hamarné Szöllősy Emília jegyző

Határidő:  2009. szeptember 30. 

15.)  Révfülöp  Tavasz  utca  csapadékvíz  elvezetés  beruházásra  kivitelező  kijelölése. 
(sürgősségi indítvány)
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester: elmondja,  hosszú  évek  óta  a  Káli  út  csapadékvíz-elvezetése 

napirenden  van.  Próbáltak  erőfeszítéseket  tenni  a  beruházás  megindítására.  Augusztus 

hónapban  kapták  az  értesítést,  hogy  5.813.291.  Ft  összegű  vissza  nem  térítendő 

támogatásban részesült az önkormányzat. A beruházás befejezési határideje október 31. A 

vízjogi létesítési engedélyt is megkapta az önkormányzat, amely még nem jogerős. Ahhoz, 

hogy  a  beruházást  előkészítsék  megkerestek  négy  kivitelezőt,  akiknek  közös  egyeztetést 

szerveztek a helyszínen és árajánlatokat kértek a tervek alapján.  A négyből két kivitelező 

juttatta  el  az  árajánlatát.  A  beérkezett  árajánlatokat  a  műszaki  ellenőr  szakmailag 

véleményezte.   Az egyik ajánlat  a Balaton-felvidéki  Vízi  Társulaté 10.490.000- Ft + Áfa.  A 

másik ajánlat a Mór és Társa Kft. Balatonkenese 11.467.200.- Ft + Áfa. A határozati javaslat 

az, hogy jelölje ki a testület a kedvezőbb árajánlatot adó Balaton-felvidéki Vízi Társulatot a 

beruházás  végrehajtására,  ezzel  kapcsolatban kerüljön aláírásra a vállalkozói  szerződés és 

kerüljön a munka elvégzésre.
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Kérdés:

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: úgy 

tűnik magasabb költségvetést adtak, mint ami a költségvetésben szerepel. Nem lesz elég a 

betervezett összeg?

Miklós Tamás polgármester: tervezői árajánlatot kellett beadni a pályázat során. Nem volt 

terepbejárás  nem látták  a  konkrét  viszonyokat,  kilenc  magánterületet  érint  a  beruházás. 

Valamivel többe fog kerülni, a költségvetésben meg van rá a fedezet. Az 500.000 Ft zöldkár 

lehet, hogy 50.000 Ft lesz a végén. Ezt nem lehet még megbecsülni.

Zsitnyányi  István  Fürdőegyesület  Elnöke: a  keletkező  csapadékvíz  mindenféle  szennyet  a 

Balaton felé visz le és továbbít. A Császtai strandnál lévő területnél a fénysorompónál ömlik 

be a víz, ott minden szemét összegyűlik. Nem tudja tartalmaz-e a terv olyan munkanemet, 

ahol  összegyűlik  a  szennyeződés  azt  valamilyen módon kezelni  kell.  Nagyon sok magyar, 

külföldi kocsi áll ott meg, látja azt a mérhetetlen mennyiségű szemetet. A parkoló autókból is 

eldobálnak palackokat, egyebeket. Valami megoldást kellene keresni erre a problémára is, 

kérésük foglalkozzon ezzel is a tervező.

Miklós Tamás polgármester: válasz: tudomása szerint a tervben szerepel ülepítő rész is, az 

érvényes vízjogi engedélyt ez alapján kapta meg a beruházás. Az egész csapadékvíz hálózat 

rendszer karbantartását, takarítását, tisztítását az önkormányzatnak kell ellátni.  

Vélemény:

Gángó István  képviselő-testület  tagja: elmondja,  a  10,5  millió  Ft  +  Áfa  egy  300  méteres 

szakaszra  nem egy  olcsó  beruházás.  Egy  60 m2-es  lakóházat  lehetne ebből  egy  közepes 

igényes  kivitelezéssel  megvalósítani.  Nem  tudja  volt-e  szakmai  kontroll,  de  elvárásokat 

kellene megfogalmazni. Javasolja, hogy a szerződésben ne csak egy éves garanciát, 10 éves 

szavatosságot kössenek ki. Dobálóznak a milliókkal. 2 esztendő garanciát javasol és 10 éves 

szavatosságot.

Miklós  Tamás  polgármester:  miből  gondolja  képviselő  úr,  hogy  nem  kerültek  garanciák 

beépítésre? Alapvető kötelessége és feladata, hogy a legjobb szerződést kösse meg. Október 

30-ra  készen  kell  lenni.  Fokozott  körültekintést  és  munkát  kíván  ez  a  beruházás. 

Odafigyeltek, egyeztettek. Köszöni képviselő úr felvetését. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  Balaton-felvidéki  Vízi  Társulat  Tapolca,   kedvezőbb 

árfekvésű árajánlatával összesen 10.940.000.- Ft + áfa költséggel kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

92/2009. (IX.7.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete   Révfülöp  Tavasz  utcai 

csapadékvíz  elvezetés  beruházás  kivitelezési  munkáival  a  legalacsonyabb 

10.490.000- Ft + Áfa árajánlatot adó Balaton-felvidéki Vízi Társulatot (Tapolca) bízza 
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meg.  A  beruházáshoz  szükséges  önrész  az  önkormányzat  2009.  évi 

költségvetésében rendelkezésre áll.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés 

megkötésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester

Határidő: 2009. szeptember 15.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  több  beruházás  is  indulni  fog  az  ősz  folyamán, 

útlezárásokra is sor kerülhet.  Tájékoztatásul elmondja, folyamatban van az IKSZT pályázat 

beadása szeptemberi határidővel, amellyel az első körben nyertek és ennek a konkretizálása 

folyik.  Szeptember  30-ig  ígérték  az  ötödik  időpontot  az  eredményhirdetésre  a  park 

játszótérre, ami 47 milliós beruházás, illetve a kilátóhoz vezető út felújításával kapcsolatos 

pályázatra. 

Bejelentések:

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, többen panaszolták a Balaton parton 

lakók  közül,  hogy  az  első  időpontra  kitűzött  Balaton-átúszás  előtt  néhány  nappal  az 

önkormányzat  dolgozói  irdatlan  mennyiségű  nyers  füvet  és  gazt  égettek  a  Semsei  major 

területén,  ami  állítólag  beborította  az  egész  kempinget,  ahol  sok  vendég  tartózkodott. 

Kérdése, erre ki adott utasítást, ha adott, akkor miért? Az biztos, hogy ezt önkormányzati 

dolgozók végezték. Megjelent kérésére a televízióban a rendelési idő megváltoztatásának a 

ténye. Ezt követően néhány nappal megjelent egy tájékoztató az önkormányzat kiadásában, 

ahol nem csak a rendelési időkben volt hiba, még ráadásul a rendelőnek a címét is elírták. 

Szóba került a volt hajóállomás körüljárhatósága, ez így volt egy darabig, aztán egyszer csak 

megjelent  egy  rettenetes  ronda  rács,  tehát  most  nem  lehet  végigmenni  a  parton.  Ez 

törvényes-e? Ha nem törvényes, akkor kéri, történjen intézkedés ez ügyben.

Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  örült,  hogy  több  rendőrt  lehetett  látni. 

Viszont a Révfülöpön lakó kisebbségiek elég sokat randalíroznak. Fiatalkorú vezetőt is látott. 

Orvosi rendelő előtt gyermekek kerékpároznak. Ha találkoznak ezek a gyerekek egy autóval 

abból  nagy  baj  lesz.  Ki  kellene tenni  a  súlykorlátozó  tábla  helyett  egy  kötelező  haladási 

irányt, az jobban felhívja a figyelmet. A nyáron megúszták, de idő kérdése, hogy mikor lesz 

belőle baleset. Keserű szájízzel tapasztalta, hogy van kerékpárút, de a kerékpárosok a 71-es 

úton kerékpároztak.  Erre szeretné felhívni  a  rendőrök figyelmét.  Az  esti  órákban sokszor 

petárdáztak,  tiltott  ez  a  dolog.  Aranyhíd  utca  lakóinak  kérése,  hogy  az  önkormányzat 

ütemezze be az útjavítást. 

Török  Péter  alpolgármester:  mint  az  iskolai  vitorlázó  egyesület  elnöke bejelenti,  hogy  az 

egyesületük  versenyzője  Péch  Fanni  és  társa  Héj  Eszter  a  múlt  hét  végén  egy  olyan 

programot kezdett meg, amellyel az elkövetkezendő időszak konkrétan a 2012-es és a 2016-

os  olimpiára  való  felkészülést  kezdte  meg.  Nagyon  komoly  anyagi  háttérre  lesz  szükség, 
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amelyre egy külön média csapat alakult. Ebben a média munkában a település neve is elég 

sokat fog szerepelni.

Miklós  Tamás  polgármester:  gratulál  a  szép  eredményekhez.  Az  égetéssel  kapcsolatban 

elmondja, telefonon kapott jelzést, kiment a területre és intézkedett a megszüntetéséről. 

Másnap írásban kért beszámolót, hogy mi történt. Ezt bárki megtekintheti. Ő ilyen jellegű 

tevékenységre  nem  adott  utasítást,  sőt  tiltotta,  a  településen  tűzgyújtási  tilalom  volt 

elrendelve,  a  közterület-felügyelő  ellenőrizte  is.  A  beszámoló  alapján  ismeretlenek  az 

önkormányzat  által  összegyűjtött  anyagot  begyújtotta.  Kérte  a  települési  csoportvezetőt, 

hogy hívja be az embereket és fékezzék meg a tüzet. Ennyit tud róla. Úgy gondolja az új 

települési  csoportvezetőnél  nem  fog  már  ilyen  előfordulni.  Biztos  benne,  hogy  nem 

rosszindulattal  gyújtotta  fel,  aki  felgyújtotta.  Ilyen  nem  fordulhat  elő.  Rendelési  idő 

megváltozással  kapcsolatban,  kéri,  hogy  szedjék  vissza  a  kiadványt,  ez  még május  végén 

jelent  meg.  A  TOURINFORM Iroda kapta  feladatként  az  információk  összegyűjtését,  azok 

pontosítását,  több  körben  is  adatok  változtak.  Az  új  közérdekű  információs  lapban 

pontosítani  fogjuk.  Hajóállomással  kapcsolatban  elmondja,  az  magántulajdonban  van, 

tudomása szerint a partra rákapcsolódik ez a terület, ami be van kerítve, az magánterület. 

Kéri jegyző asszonyt nézzék meg. Gángó képviselő úr felvetésével kapcsolatban megkérdezi 

tett-e feljelentést képviselő úr, mikor látta ezeket? Konkrét bejelentés nélkül nem tud sem az 

önkormányzat,  sem  a  rendőrség  intézkedni.  Folyik  az  utak  felmérése,  a  táblázások 

pontosítása. Kéri Müller kollégát, hogy nézzék meg a kért tábla kihelyezését. Aranyhíd utca 

lakóinak továbbra is a türelmét kéri. Nem tudnak EU-s pályázaton részt venni utak esetében. 

Kátyúzást meg tudja ígérni, saját erővel próbálják ezeket elvégezni. Igyekeznek megoldani. 

Megköszöni  a  képviselők  aktív  közreműködését,  a  tévé  előtt  ülőknek  megköszöni,  hogy 

figyelemmel kísérték a települést érintő ügyek tárgyalását, a  képviselő-testület ülését 17.55 

órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás Hamarné Szöllősy Emília

polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 Eitner József                                              Gángó István 

önkormányzati képviselők.
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