Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 10-én
(kedden) 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza Ottava Ignác terme
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Török Péter alpolgármester, Simonné Lakosi
Erzsébet, Eitner József, Székely Szabolcs, Gángó István, Ujváriné Handó Melinda képviselőtestületi tagok.
Távolmaradását bejelentette: Dr. Németh Csaba képviselő.
A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel 7 fő
képviselőből 6 fő és a polgármester jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Simonné Lakosi Erzsébet
képviselő asszonyt és Gángó István képviselő urat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja az ülés jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Simonné Lakosi Erzsébet, Gángó István képviselő-testületi tagok.
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjére
vonatkozó javaslatot.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
1.) A Vállalkozók Révfülöpi Egyesületének kérelme az „Infoterminál rendszer kiépítése” c.
pályázat támogatásához.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
2.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata belépése a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségébe.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
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1.) A Vállalkozók Révfülöpi Egyesületének kérelme az „Infoterminál rendszer
kiépítése” c. pályázat támogatásához. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Székely Szabolcs Vállalkozók Egyesület mb. elnök: elmondja, egy évvel ezelőtt is pályáztak
már ezzel kapcsolatban. Nyolc településen kerülne kiépítésre a rendszer, amely tájékoztatást
ad a térségbe látogatók és élők számára a területükön található látnivalókról, közérdekű
információkról, szolgáltatásokról, értékesíteni kívánt termékekről, valamint megismerteti
azokat a fogyasztókkal. Kéri az önkormányzat támogatását, illetve a terminál elhelyezésére
szolgáló terület kijelölését.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, fontos a térségbe élők vagy idelátogatók megfelelő
információhoz, tájékoztatáshoz juttatása. Az önkormányzat fel tudja vállalni a terület
biztosítását, és az áramellátás is beépíthető.
Gángó István képviselő-testületi tag: elmondja, a múlt alkalommal is felvetődött a
vagyonvédelem kérdése. Kinek lesz a kára, ha elveszik, megrongálódik a terminál?
Ujváriné Handó Melinda képviselő-testületi tag: kérdése, hány darab terminál kerülne
kihelyezésre?
Székely Szabolcs Vállalkozók Egyesülete mb. elnök: elmondja, a terminálokat web-es
kamerákon keresztül figyelni fogják. 8 db terminál kerülne kihelyezésre.
Gángó István képviselő-testületi tag: elmondja, a honlapon is megtalálhatók ezeket az
információk szükségszerű ez a párhuzamosság?
Miklós Tamás polgármester: elmondja, egyértelmű, hogy szükséges. A helyi honlapon a
közinformációk vannak elhelyezve. A terminál akár a Tourinform Iroda mellett is
elhelyezhető lenne.
Gángó István képviselő-testületi tag: elmondja, a pályázatot támogatja, de amennyiben
nyernek a pályázaton át kell gondolni, minél kisebb kiadás legyen, gazdasági válság van.
Arányban van-e a ráfordítás a gyakorlati eredménnyel? Legyen összevetés, jól sáfárkodjanak
a pénzzel.
Miklós Tamás polgármester: ha nyernek a pályázaton együttműködési megállapodás
megkötésére sor kerül? Milyen formában tudják fizetni az áramellátást?
Székely Szabolcs Vállalkozók Egyesülete mb. elnök: elmondja, a többi településen a
művelődési házak mellé kerülnek telepítésre a terminálok. A terminál fogyasztása 500 Watt.
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi, van-e ötlet a helyszínre vonatkozóan?
Székely Szabolcs Vállalkozók Egyesülete mb.elnök: elmondja, ezeket a terminálokat,
buszmegállóhoz, vasútállomáshoz, hajóállomáshoz célszerű elhelyezni. Révfülöpön
elsődleges a vasútállomás lenne, a második pedig a hajóállomás ill. könyvtár környéke.
Miklós Tamás polgármester: véleménye szerint a könyvtár melletti fás részen elhelyezhető
lenne.
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, ha a könyvtár melletti területen kerül
elhelyezésre, akkor a térburkolatot fel kell bontani.
Székely Szabolcs Vállalkozók Egyesülete mb.elnök: elmondja, a terminált nem tenné
közvetlen az út mellé, 3-4 méterrel beljebb javasolná a helyét kijelölni.
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, a térkő felbontása megoldható.
Székely Szabolcs Vállalkozók Egyesület mb. elnök: elmondja, a terminálnak alapot kell
készíteni, ennek meg lesz a költsége, amely a pályázatban szerepelni fog.
Székely Szabolcs képviselő-testületi tag bejelenti érintettségét.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért és támogatja a Vállalkozók
Révfülöpi Egyesületének pályázatát, és az önkormányzat az áramellátást és a könyvtár
melletti közterületet biztosítja a terminál elhelyezéséhez – kézfeltartással szavazzon.
(Székely Szabolcs képviselő-testületi tag a szavazásban nem vett részt.)
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
110/2009. (XI.10.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, támogatja és
együttműködik a Vállalkozók Révfülöpi Egyesületével az „Infoterminál rendszer
kiépítése – 1002988” pályázat céljainak megvalósítása érdekében.
Az önkormányzat biztosítja a terminál elhelyezését a Halász utca 1278 hrsz. alatti
(könyvtár mellett) közterületen és az üzemeltetéshez szükséges áramellátást.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges együttműködési
megállapodás megkötésére.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. november 15.
2.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata belépése a Települési Önkormányzat
Országos Szövetségébe. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a TÖOSZ az ország legnagyobb taglétszámú és
leghatékonyabb
önkormányzati
érdekvédelmi
szervezete,
folyamatosan
bővíti
szolgáltatásainak körét. Az előterjesztés melléklete részletesen tartalmazza a szolgáltatások
körét. Az éves tagdíj mértéke 20 Ft/lakos. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa a
belépést a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
csatlakozzon a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez – kézfeltartással
szavazzon.
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
111/2009. (XI.10.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
TÖOSZ alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve
kötelezőnek ismeri el és 2010. január 1-től tagja kíván lenni a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belépési szándékról a TÖOSZ-t
értesítse.
Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: 2009. december 15.
Bejelentés, interpelláció nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: megköszöni a részvételt a rendkívüli képviselő-testületi ülést
16.25 órakor berekeszti.
kmft.

Miklós Tamás
polgármester

Hamarné Szöllősy Emília
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Simonné Lakosi Erzsébet
képviselő-testületi tagok.

Gángó István
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