
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  2008.  december  15-én  (hétfőn)  15.30  órai 
kezdettel tartott üléséről.

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Török Péter alpolgármester,
Eitner József, Gángó István, Simonné Lakosi Erzsébet, Székely Szabolcs
Ujváriné Handó Melinda képviselő-testületi tagok.

Távolmaradását bejelentette: Dr.  Németh Csaba képviselő
A meghívottakból jelen van:    Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Müller Márton főtanácsos,

            Bíró Istvánné pénzügyi főmunkatárs, Kalmár György főszerkesztő
Tanácskozási joggal részt vesz: Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testületi tagokat, a civil szervezet képviselőjét, a 
hivatal  dolgozóit,  továbbá Révfülöp nagyközség  polgárait,  akik  a  Villa  Filip  Televízión  keresztül 
kísérik figyelemmel a képviselő-testület ülését. Dr. Németh Csaba képviselő úr levélben jelezte, hogy 
nem  kíván  részt  venni  a  testületi  ülésen  és  a  december  havi  tiszteletdíját  az  „Egészségünkért” 
Közalapítvány számára utalják át. Eredményes ülésezést és Boldog Karácsonyt kíván mindenkinek.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 6 fő képviselő 
és a polgármester jelen van.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv  hitelesítők személyére.  Javasolja Török Péter alpolgármester  urat és 
Simonné Lakosi Erzsébet képviselő asszonyt.

Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
elfogadta az ülés jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Török Péter, Simonné Lakosi Erzsébet.

Miklós Tamás polgármester:  szóbeli  beszámoló az elmúlt  időben történt  eseményekről.  Elmondja, 
ismert mindenki előtt, hogy 2008. december 10-én reggel tragikus hirtelenséggel,  54 éves korában 
elhunyt  Tapolca  város  polgármestere,  a  tapolcai  kistérség  alelnöke,  akivel  többször  voltunk 
munkakapcsolatban.  Közszolgálatban  ismert  és  elismert  vezető  volt.  Megdöbbenéssel  vettük 
tudomásul távozását. Kérem, egyperces felállással emlékezzünk rá.
Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulási Tanács ülésezett december 11-én, ahol elfogadták a 
társulási  szerződés  módosítását,  illetve  szót  váltottak  a  polgármesterekkel  a  szociális  ellátásokkal 
kapcsolatban is.  Az itt  elhangzottak némileg módosítják a megküldött  anyagokat,  egyes  napirendi 
pontoknál ismertetni fogják a közösen elfogadott álláspontokat.
Örömmel  tájékoztatja  a  településen  lakókat  is,  hogy  a  Révfülöpi  Általános  Iskola  1.906  e  Ft 
támogatást nyert számítástechnikai eszközfejlesztésre, 16 db számítógép, 2 nyomtató, fényképezőgép, 
szkenner kerül beszerzésre az iskolába, amely segíteni fogja az ott tanulók oktatását. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság átruházott hatáskörben a 
december 8-án tartott  ülésén az alábbi  döntéseket hozta: 9 fő részére fűtési támogatást,  összesen 
256.500.- Ft értékben, 1 fő részére 40.000.- Ft átmeneti segélyt állapított meg.
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Miklós  Tamás  polgármester:  aki  elfogadja  a  napirendi  pontok  előtti  szóbeli  kiegészítést 
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a 
napirendi  pontok  előtti  szóbeli  kiegészítést  és  az  átruházott  hatáskörök  gyakorlásáról  szóló 
beszámolót elfogadja.

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

Kérdés:

Gángó István képviselő-testület tagja:  elmondja, a vitorláskikötővel kapcsolatos 15. napirendi pontot 
a  bizottság  nem  tárgyalta,  hogyan  tudjanak  most  véleményt  mondani?  Javasolja,  vegyék  le 
napirendről.

Székely  Szabolcs  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  a  Turisztikai  Egyesület  részéről  volt  egy 
beadvány  egy  leader  pályázathoz  történő  részvételhez  kellene  az  önkormányzat  együttműködési 
szándéknyilatkozata. Ez napirendre kerülhet, ha igen milyen formátumban?

Miklós Tamás polgármester: válasz: a 15. napirendi ponttal kapcsolatban, a testület november 24-i 
ülésén döntött  arról,  hogy árajánlatokat  kér  be  és  ezzel  kapcsolatban dönteni  fog.  Az  árajánlatok 
beérkezésük sorrendjében lettek eljuttatva a képviselőkhöz. A rendelkezésre álló idő rövid volt. Az 
ajánlatok,  árajánlatok,  tehát  a  képviselők  döntik  el,  hogy kit  bíznak  meg.  Kiküldésre  kerültek  az 
árajánlatok  összesített  táblázatban,  ill.  levélben  közöltük,  hogy  munkaidőben  megtekinthetők  a 
részletes  anyagok  a  hivatalban.  Turisztikai  Egyesület  beadványával  kapcsolatban,  beérkezett  a 
kérelem, ebből előterjesztést kellene összeállítani, melyet tárgyalni lehet és meg kell vizsgálni, hogy 
azok a vállalások, amelyeket a pályázat tartalmaz, Révfülöpön hogyan állnak rendelkezésre. Csak egy 
általános kötelezettségvállalást  nem terjeszthet a képviselő-testület elé.  Úgy gondolja pártolólag és 
előkészítve kell kiküldeni a képviselőknek ahhoz, hogy dönteni tudjanak benne. Január 5-ig erre sort 
fognak keríteni egy rendkívüli ülés keretében. 

Elfogadják képviselő urak a válaszokat?

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: igen elfogadja a választ.

Gángó István képviselő-testület tagja: nem fogadja el a választ.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, a napirendi pontokat.
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A  Képviselő-testület  7  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 Nagyközség Képviselő-testületének 2009. évi munkaterv javaslata.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

2.) A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Oktatási és Szociális Bizottság,
Kulturális és Turisztikai Bizottság munkájáról beszámoló.

Előadó: Simonné Lakosi Erzsébet bizottsági elnök, Eitner József bizottsági elnök,

Székely Szabolcs bizottsági elnök.

3.) Révfülöp Nagyközség jelképeiről és jelképek használatáról szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

4.) A helyi adókról szóló 14/2004. (XII.27.) rendelet módosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

5.) Az Általános Iskola konyhájáról igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díj 
megállapításáról szóló rendelet módosítása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

6.) Révfülöp Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
5/2008. (III.31.) Kt. rendelet módosításáról.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

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

Előadó: Miklós Tamás polgármester

8.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.13.) 
Kt.rendelet módosítása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

9.) Révfülöpi Általános Iskola Intézményirányító Társulási Szerződés módosítása. (egységes 
szerkezetbe történő jóváhagyása).

Előadó: Miklós Tamás polgármester

10.)A gyermekjóléti feladatok  jövőbeni ellátására javaslat.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

11.)Házi gondozói, szociális étkeztetési és családsegítési feladatok jövőbeni ellátására 
javaslat.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

12.)Révfülöp kilátó és környezetének felújítására, panoráma út fejlesztésére pályázat 
benyújtása.

Előadó: Miklós Tamás polgármester

13.)Villa Filip Televízió működtetése, szerződés meghosszabbítása.
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Előadó: Miklós Tamás polgármester

14.)A 1055 hrsz. alatti ingatlanon parkolóhely megváltása, CSÉPCSŐ Kft-vel megállapodás.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

15.)Vitorláskikötő megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére árajánlatok elbírálása. 
(beérkezést követően kerül kiküldésre)

Előadó: Miklós Tamás polgármester

16.)2009. évi Utazás kiállításon részvétel (sürgősségi indítvány)
Előadó: Miklós Tamás polgármester

17.)Révfülöp 4/2 hrsz-ú park területén játszótér és rózsakert felújítására pályázat benyújtása. 
(sürgősségi indítvány)

Előadó: Miklós Tamás polgármester

18.)Polgármester jutalmazása.

1.)Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 2009. évi munkaterv javaslata.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Hamarné Szöllősi Emília jegyző:  elmondja, a polgármester úr egy hónnappal ezelőtt levélben kérte a 
képviselőket és civil szervezetek vezetőit, hogy a 2009. évi munkaterv összeállításához javaslatokat 
lehet  benyújtani.  Három  civil  egyesülettől  érkezett  javaslat,  az  Őszirózsa  Nyugdíjas  Klubtól,  a 
Fürdőegyesülettől  és  a  Honismereti  Egyesülettől.  Mindhárom civil  szervezet  napirendi  javaslata  a 
munkatervbe beépítésre került.

Bizottsági vélemények:

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:   elmondja, a bizottságnak módosító 
javaslata  nem  volt.  A  bizottság  5  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a  2009.  évi 
munkatervjavaslatot.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság 
részletesen  megtárgyalta  a  napirendi  pontot,  több  javaslat  is  elhangzott.  Egy módosító  indítványt 
befogadott a bizottság, amely alapján a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai bizottság üléseit 
szerdai  napon  14  órai  kezdettel  szeretné  tartani.  A  módosító  indítvánnyal  együtt  egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a bizottság a munkaterv javaslatot.

Kérdés nem hangzott el.

Vélemény:
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Miklós Tamás polgármester: a jövőben a képviselő-testületi ülések 13 órakor fognak kezdődni, illetve 
szerdai napon 14 órakor lesz a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság ülése.

Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a 2009. évi munkatervet, a  bizottság által javasolt módosítással 
együtt, mely alapján a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság üléseit szerdai napon 14 
órakor tartja, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

112/2008. (XII.15.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2009.  évi  munkatervét  az 
elhangzott módosítással együtt elfogadja.

2.)A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Oktatási és Szociális Bizottság, Kulturális és 
Turisztikai Bizottság munkájáról beszámoló. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós  Tamás  polgármester:  javasolja,  egyenként  vitassák meg  a  beszámolókat.  Kéri  a  bizottsági 
véleményeket.

Oktatási és Szociális Bizottság, Kulturális és Turisztikai Bizottság munkájáról beszámoló
Bizottsági vélemények:

Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke: elmondja,  a  bizottság tagjai  előtt 
ismert volt a  tevékenység, melyet röviden, tömören próbált megfogalmazni. A bizottság hatékonyan 
működik, főleg szociális kérdésekben, nagyon odafigyelnek a nehéz körülmények között élő lakosok 
helyzetére. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság munkájáról beszámoló.

Bizottsági vélemény:

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a 
bizottság  megtárgyalta  a  napirendi  pontot.  3  igen  és  1  tartózkodással  elfogadásra  javasolja  a 
beszámolót.
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Kérdés:

Gángó István képviselő-testület tagja: visszautalva a 15. napirendre, nem kapták meg az anyagot, nem 
tudták  tárgyalni.  Hiába  megy  be  a  hivatalba  nem tudták  megtárgyalni  bizottsági  szinten.  Akkor 
formaság, mert itt  van például,  hogy egy konkrét gazdasági anyagról  nem tárgyalhattak, mert nem 
kaptak anyagot. Hogyan egyeztethető össze a kettő?

Miklós Tamás polgármester: ez a beszámoló a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottság munkájáról 
szól.  A  bizottság  többségében  jelen  van.  A  felvetését  adott  napirendi  pontnál  megvitathatják.  A 
bizottság véleményét minden esetben kikérik. 

Vélemények:

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, igyekszik a bizottsági üléseken részt venni és átvenni 
azt  a  szakmai  lendületet,  ami  ott  folyik.  Megállapítja,  konkrétan  a  vitorláskikötővel  kapcsolatos 
bizottsági  döntéssel  kapcsolatban,  hogy  a  bizottság  ebben  a  témában  nagyon  bölcsen  és  okosan 
döntött, amikor úgy határozott, hogy vegyék le napirendről. A másik bizottsági ülésen nem tárgyalták. 
Kérdés jól van-e ez így? Egy gazdasági bizottság, aki szakmai, gazdasági szempontból kimerítőleg 
foglalkozott a témával és hozott egy ilyen döntést, a többségi szavazat pedig a testületi ülésen úgy 
döntött  nem  támogatja  a  bizottság  határozatát.  Érdekes  felállás  nem?  A  bizottság  munkájával 
kapcsolatban elmondja, hasznos és jó munkát végeznek.

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, ami az anyagban le van írva valóban megtörténtek. 
Úgy érzi, szakítani kellett volna a hagyománnyal és ahogyan a szociális bizottság végezte a munkáját, 
nekik ugyanúgy kellett volna kezdeményezni a település jövőképének kialakítását. Erről egy szó nem 
esik a beszámolóban. Kemping terület ügyének vizsgálatát végezte, bizottsági szinten megtárgyalták 
és abba maradt, reméli jövőre lesz folytatása. Elkészítette a vízi sportegyesülettel kapcsolatos anyagot, 
bizottsági  szinten  megálltak  vele,  bízik  benne  lesz  folytatása.  Káli  úti  csapadékvíz-elvezetés 
megoldása, Sifter Jenővel kezdeményezték, úgy érzi jó munkaanyagot tettek le. Egy esztendeje áll, 
már  megvalósíthatták  volna.  Úgy  érzi  ennek  kellett  volna  folytatásának  lennie.  Azért  nem  lehet 
elégedett a bizottság munkájával, mert nagyon sok feladat szakterületébe esett és nem volt lehetősége 
építész szakkollégákhoz fordulni segítségért, ami anyagi megtakarítást jelenthetett volna. A bizottság 
munkájából ezt hiányolja, ezért nem szavazta meg a bizottsági ülésen és most sem fogja támogatni. 
Ezzel nem akarja azt mondani, hogy a bizottság nem végzett semmi munkát, de ennél jóval többet 
kellett volna tenni, hiszen most már jobbak a lehetőségeik, mint az elmúlt időszakban voltak.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja a 
legfontosabb dolgok a gazdasági területen a döntések előkészítése.  Minden testületi ülésre hatalmas 
anyagokat  kap  a  bizottság.  A  bizottság  nem  csak  az  előre  meghatározott  napirendi  pontokkal 
foglalkozik, külön még kapnak célfeladatokat is. Természetesen vannak olyanok, melyeket le tudnak 
zárni, de vannak olyan feladatok, amelyeket még elő kell venni. Mindenki tehet javaslatot napirendi 
pontok megtárgyalására. A bizottság munkáját jónak ítéli meg, egyetlen problémát lát, hogy a külső 
bizottsági tagok viszonylatában meg kell gondolni a jövőben a részvételt, mert van olyan bizottsági 
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tag,  aki  nagyon  sok  ülésen  nem tud  részt  venni  a  bizottság  munkájában  és  ezzel  hátráltathatja  a 
működést.  Ezzel  kapcsolatban  is  folynak  tárgyalások  és  igyekeznek  ezt  megoldani.  A  bizottság 
véleménye szerint jó munkát végzett az elmúlt két évben, javasolja a beszámoló elfogadását.

Miklós  Tamás  polgármester:  megköszöni  a  bizottsági  elnökök  két  éves  munkáját.  Gángó  úr 
felvetéseivel  kapcsolatban,  „jövőkép  hiányzik  a  beszámolóból”,  ez  a  beszámoló  a  bizottság  által 
végzett  kétéves  tevékenységet  mutatja  be,  nem a  jövő  képet.  A  jövőképet  a  gazdasági  program 
tartalmazza.  Úgy  gondolja,  végre  kellene  hajtani  a  korábbi  célkitűzéseket,  és  azoknak  a 
végrehajtásának  az  elősegítésével  kellene  foglalkozni.  Itt,  mint  döntéshozók  vannak  és  nem 
szakemberek, nem egy-egy ügy részleteinek a szakmai részleteivel kell foglalkozni a képviselőknek, 
hanem községpolitikai  szinten döntést  hozni..  A vízi  sporttal  kapcsolatos  ügy folyamatban  van,  a 
konkrét előterjesztés képviselő-testület elé kerül. Káli út csapadékvíz-elvezetés; köszöni Gángó úrnak 
és Sifter úrnak a munkát, nagyon jó gondolat-ébresztő volt. Jó volt a javaslat, meghívták a közútkezelő 
kht. munkatársát, helyszíni bejárást tartottak.  Egy alkalommal a bizottság, két alkalommal a testület 
foglalkozott azzal hogyan lépjenek tovább. Tájékoztatta a testületet, hogy megrendelték és elkészült a 
Tavasz utcai csapadékvíz-elvezető rész. Ez sem állt le. A remények szerint 2009-ben foglalkoznak a 
kiépítés megvalósításával. Köszöni a bizottsági tagok közreműködését. A bizottsági tagok javaslatait 
figyelembe  veszik.  Kéri  a  jövő  esztendőben  is  hasonló  aktivitással  segítsék  az  önkormányzat 
működését. Köszöni a bizottságok munkáját.

Szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  bizottság  munkájáról  szóló  beszámolókat  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete az  Oktatási és Szociális Bizottság, Kulturális és Turisztikai  
Bizottság munkájáról szóló beszámolóval kapcsolatban 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül, a  Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság munkájáról szóló  beszámolóval kapcsolatban 6 
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

113/2008. (XII.15.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete   „A  Gazdasági  és 
Településfejlesztési  Bizottság”,  az  „Oktatási  és  Szociális  Bizottság,  Kulturális  és 
Turisztikai Bizottság munkájáról szóló beszámolót" elfogadja.

3.)Révfülöp Nagyközség jelképeiről és jelképek használatáról szóló rendelet megalkotása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
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Miklós Tamás polgármester: elmondja a novemberi testületi ülés után ismételten napirenden szerepel 
az  előterjesztés,  mivel  a  Fürdőegyesület  Elnöke  felvetette,  immár  harmadik  vagy  negyedik 
alkalommal, hogy polgármesteri lánc kerüljön elkészítésre és a mindenkori polgármester viselje azt. A 
rendelet ezzel került kiegészítésre. Kéri a bizottsági véleményeket.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottsági ülésen vita nem volt, 5 
igen szavazattal elfogadásra javasolják a rendelet megalkotását.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag javasolja a rendelet elfogadását.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja Révfülöp nagyközség jelképeiről és a 
jelképek használatáról szóló rendeletet kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
megalkotja a

16/2008. (XII.17.) Kt. rendeletet

„Révfülöp Nagyközség jelképeiről és a jelképek használatáról.”

4.)A helyi adókról szóló 14/2004. (XII.27.) rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós Tamás polgármester:  elmondja  a képviselő-testület  novemberi  ülésén tárgyalta  a 2009.  évi 
költségvetési koncepciót, ez tartalmazta az építményadó és idegenforgalmi adó emelését. A közterület-
használati  díjak  emelésével  és  a  telekadó  emelésével  nem  foglalkoztak.  Ezzel  szemben  az 
építményadó  és  idegenforgalmi  adó  inflációt  követő  emelését  javasolta.  A  jövő  évi  nehezedő 
önkormányzati működési feltételek, illetve a várható energia közterhek emelkedése miatt előkészítésre 
került a helyi adókról szóló rendelet ilyen értelmű módosítása. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemények:
Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke: a  bizottság 5 igen szavazattal  az 
építményadónál  a  két  variáció közül  a  670 Ft/m2-t  javasolja elfogadásra,  az állandó lakás céljára 
szolgáló  építmények  után  61,19%-os  csökkentést,  az  idegenforgalmi  adónál  a  370  Ft/fő/nap 
adómértéket javasolják elfogadásra.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
az építményadónál  a 670 Ft/m2 és a 260 Ft/m2 mértéket  javasolja elfogadásra,  az idegenforgalmi 
adónál  a  főszezon  időpontjának  módosítására  tettek  javaslatot  június  1-től  augusztus  31-ig.  Az 
idegenforgalmi adó mértékére nem tudott javaslatot adni a bizottság.

Kérdés:
Simonné Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai Bizottság Elnöke:  kérdése, 
tavaly volt-e idegenforgalmi adó emelés és annak milyen volt a mértéke?

Miklós Tamás polgármester: nem volt tavaly idegenforgalmi adó emelés.

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: akkor lesz adóemelés, ha a testület megszavazza?
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, Dianovics úr az előző ülésen is itt volt. A koncepcióban szó 
volt  arról,  hogy emelnek,  és  mit  nem emelnek.  Előkészítésre  került  az  előző  ülésen  elfogadottak 
szerint a konkrét rendelettervezet. Most fog eldőlni, hogy lesz-e emelés. Ha igen mekkora mértékű.

Vélemény:
Gángó István  képviselő-testület  tagja:  köszöni,  hogy a  képviselők  megfogadták  a  kisebb  mértékű 
emelést, ugyanis az ötlet tőle származott. Két éve nem volt emelés, nem törvényszerű az emelés, de 
nyilván az önkormányzatnak kell bevétel, ezért kisebb mértékű emelést támogatja. Nem örül, hogy 
az  idegenforgalmi adóra való javaslatot nem fogadták el. Közterület igénybevétel is szóba került, de 
lekerült a napirendről. A megnehezedő helyzetbe előfordulhat, hogy visszaadják a magán szobakiadók 
az engedélyüket. Ha a testület megszavazza a 370 Ft-ot, vissza fogják adni az engedélyüket. Vegyék 
fontolóra. Konkrét határozati javaslatot terjeszt elő, ne emeljék meg az idegenforgalmi adót, hanem 
maradjon meg a tavalyi.

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, az idegenforgalmi adó nem a szobakiadók adója, 
nem a szobakiadóknak kell fizetni, hanem az ideérkezőnek, itt nyaralónak. Ebből a pénzből tudják 
fejleszteni  a  strandokat,  játszóteret,  ebből  a  pénzből  tudják  a  programokat  megvalósítani.  Az 
önkormányzati  költségvetésnél  legyen  nevesítve  az  idegenforgalmi  adóbevétel,  hogy  tényleg  az 
idegenforgalomba, a turisztikába kerüljenek vissza ezek a pénzek. A 370 Ft-os adóemelést javasolja. 
Hangsúlyozza, hogy ezt nem a szobakiadóknak kell fizetni, hanem az ideérkező vendégnek. Ha  a 
vendég látja, hogy van program, van szolgáltatás mögötte, akkor ő is szívesen be fogja ezt fizetni. Ami 
nagyon fontos, hogy idegenforgalmi szempontból a település erre az egyetlenegy dologra számíthat a 
jövőben  is,  mert  turisztika  nélkül  a  településnek  nem  lesz  jövője.  Fontos  hogy  ezeket  az 
idegenforgalmi adókat most elfogadják, mert ebből lesz pénze a településnek ezekre a fejlesztésekre. 
Nem a szobakiadóktól veszik ezt el. Van egy egyesület, van egy kialakuló félben lévő TDM egyesület 
Révfülöpön, remélik minél többen fognak ebben részt venni, hogy minél jobb legyen a megélhetésük 
ezen a környéken.
 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  elmondja, 
itt az önkormányzat bevételeiről döntenek, évente az inflációnak megfelelően emelnek. Az adóknál 
tavaly nem volt emelés, viszont a közterület-használati díjakat minden évben az inflációnak megfelelő 
mértékben megemelték. Ezért is javasolták, hogy az idén ne legyen közterület-használati díjemelés, 
viszont mivel a bevételekből fedezik a kiadásokat és a kiadások legalább az infláció mértékével nőnek, 
ezért növelni kell a bevételeket ezekkel az emelésekkel. Sajnos ez egy szükséges rossz.

Dianovics  Béla  Polgári  Kör  Elnöke: elmondja,  bárhogyan  is  szépítik  a  dolgokat,  polgárbarát 
adóemelés nincs, ezt ki meri jelenteni. Azt is hallották, hogy  a nyári idényben a strandok nagyon jól 
működtek, a vártnál nagyobb bevételeket produkáltak. Ennek ellenére, ezt az önkormányzat részére 
biztosnak látszó bevételi  forrást ismét  meg kell-e az önkormányzatnak „játszania”. Ennek ellenére 
fontos-e ez a bevétel a polgárok részéről?

Miklós Tamás polgármester: nem ért egyet azzal, hogy polgárbarát adó emelés nincs. A polgár azért 
polgár,  mert  öntudatosan  hozzájárul  a  közösségi  lét  fennmaradásához.  A testület  eddig  rendkívül 
visszafogottan  emelt,  csak  2007-től  emeltek  adókat,  azóta  nem.  Nem  adnak  pénzt  az 
önkormányzatoknak  sem a  fejlesztéshez,  sem a  működéshez,  illetve  adnak,  de  csökkentve.  Nem 
emelik  a  telekadót,  az  építményadónál  jól  tudja  mindenki  a  helyi  állandó  lakosok  számára 
kedvezmények vannak biztosítva. Kismértékű emelésre van szó. Idegenforgalmi adó; lassan jobbak a 
strandok a szomszéd településeken, el fognak menni a vendégek. Fejleszteni szükséges. 30 Ft/fő/ nap 
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emelésről beszélnek, amelyhez az állam ad még kétszer annyit.  Strandi főépület tervei elkészültek, 
hogy igényesebb, magasabb színvonalú kiszolgálások legyenek. Ha nem lesz program, rendezvény, 
attrakció a vendég nem jön ide.  El fogják veszíteni az üdülőhelyi nagyon jó pozíciókat, hozzátéve, 
amit az elődök alapoztak meg. Szükség van az adóemelésre, amihez még 2 Ft állami támogatás is 
hozzájön. Ez nem szociálpolitikai kérdés, ez turisztika, gazdaság.

Török Péter alpolgármester: elmondja, a település gazdasági élhetősége nagyon szűk keretek között 
mozog és van egy olyan szegmense, amelyről éppen ebben a napirendi pontban beszélnek, amely az 
önkormányzat, a testület nagyon közvetlen hatásköre, az adók meghatározása, rendelet megalkotása. 
Van egy olyan  szegmense,  amely a  település  tőkéjét  valamilyen  módon  használhatóvá tenni  tudó 
döntéseket foglalja magába. Ezek közé tartozónak érzi a vitorláskikötővel kapcsolatos kérdéseket is. 
Úgy gondolja, ha van a településnek egy ilyen lehetősége  és egy ilyen determináltsága, hogy egy 
vízparton  a  turizmusból  él  meg,  akkor  javasolja,  gondolják  végig,  az  önkormányzati  területek 
hasznosításával kapcsolatban milyen hatást tudnak elérni akár az adók, akár az itt dolgozó közel 100 
ember  egzisztenciájának a  megtartásában.  Nem szívesen beszélnek adókról,  de  ez  az  a  grémium, 
amelynek  ezt  meg  kell  határoznia.  Azokkal  az  értékekkel,  amit  tulajdonképpen  nem  használnak 
semmire  kimutathatóan évtizedek óta, nem szeretnék eladni a területet, nyíltabban kell beszélni erről a 
dologról, mert egyik oldalról hatalmas igények jelentkeznek szociális és munkáltatói oldalról, másik 
oldalról  semmit  nem  lehet  csinálni  a  település  néhány  érintettjének  szemüvegén  át  nézve.  Úgy 
gondolja, ezt nem lehet tartani hosszú távon. Vagy azt mondják, hogy emellett kiállnak és generálnak 
kifejezetten önkormányzati vagyongyarapításra bizonyos dolgokat, vagy pedig ebben az adónemekben 
elsüllyedve  lehet  vitázni,  hogy melyik  évben  akarják  és  mikor  nem.  Ezt  szánalmasnak  tartja.  A 
jövőben ehhez nem szívesen adná a nevét,  hogy kifejezetten ezt a szegmensét  erőltessék, hogy ki 
mennyi  adót bír még fizetni.  A másik oldalon pedig parlagon hevernek olyan nem használt  tőkék, 
amely  az  önkormányzati  bevételt  tudnák  gyarapítani,  és  hosszú  távon  tudnák  biztosítani  az  itt 
dolgozók megélhetését.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az építményadónál az építmény hasznos 
alapterülete után évi 670 Ft/m2 emeléssel kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás nélkül 
egyetért  az  építményadónál  az  építmény  hasznos  alapterülete  után  az  évi  670  Ft/m2 
megállapításával.

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  állandó  lakás  céljára  szolgáló  építmények  után  a  260  Ft/m2 
emeléssel kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás nélkül 
egyetért az állandó lakás céljára szolgáló építmények után a 260 Ft/m2 megállapításával .
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Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  idegenforgalmi  adónál  az  adó  mértékének  személyenként  és 
vendégéjszakánként 370 Ft/fő/nap megállapításával kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal,  tartózkodás 
nélkül egyetért az idegenforgalmi adó mértékének 370 Ft/fő/nap megállapításával.

Szavazásra bocsátja a bizottság javaslatát, aki egyetért azzal, hogy  a főszezon idényét június 1-től 
augusztus 31-re módosítsák, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1  tartózkodással,  ellenszavazat 
nélkül  egyetért a főszezon időtartamának június 1-től augusztus 31-ig történő módosításával. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért - fenti módosításokkal együtt - a helyi adókról szóló 14/2004. (XII.
27.) rendelet módosításával kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
megalkotja a

17/2008. (XII.17.) Kt rendeletet

„A helyi adókról szóló 14/2004. (XII.27.) rendelet módosításáról.”

5.)Az Általános Iskola konyhájáról igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díj megállapításáról 
szóló rendelet módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottsági véleményeket.

Bizottsági vélemények:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
3 igen, 1 nem szavazattal javasolja a képviselő-testület felé a rendeletmódosítás elfogadását.

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottsági  ülésen  alaposan 
átbeszélték  az  anyagot,  vita  is  felmerült  az  emeléssel  és  az  étkezéssel  kapcsolatban.  A bizottság 
javasolja, hogy az jövő év júniusi ülésen, ahol az iskolaigazgató beszámol az intézmény munkájáról, 
készítsen az élelmezésvezető egy tájékoztatót az iskolai konyha működéséről, szolgáltatási minőségről 
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és a további fejlesztés lehetőségeiről. Ezzel a kiegészítéssel 4 igen és 1 nem szavazattal a bizottság 
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester: a tájékoztató kérése nem része a rendelettervezetnek, kéri jegyző asszony 
intézkedését a munkatervbe történő beillesztéséről.

Szavazásra bocsátja, aki egyetért  az Általános Iskola konyhájáról igénybe vett étkezésért  fizetendő 
térítési díj megállapításával kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
megalkotja a

18/2008. (XII.17.) Kt rendeletet

„Az  Általános  Iskola  konyhájáról  igénybe  vett  étkezésért  fizetendő  térítési  díj 
megállapításáról.”

6.)Révfülöp Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 5/2008. 
(III.31.) Kt. rendelet módosításáról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós Tamás polgármester: elmondja, Krizsán András tervező írásban jelezte, hogy Révfülöp  Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló rendelet 8.§ (10) bekezdés b.) 
pontjában számszaki elírást tapasztalt, miszert a kistelkes, kertvárosias lakóterületi övezet egyedi és 
részletes előírásainál a telekhatárok legkisebb megengedett mérete nem 14 m, hanem 11 méter. Kérte a 
rendelt javítását, mert elírás történt. Az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozásnak 9/A § b.) pontja 
értelmében eljárás nélkül módosítható, ha a „módosítás elírás vagy számítási hiba javítása érdekében 
történik.”Kéri a bizottsági véleményeket.

Bizottsági vélemények:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  5  igen  szavazattal 
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a rendeletmódosítással kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
megalkotja a
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19/2008. (XII.17.) Kt. rendeletet

„Révfülöp Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
5/2008. (III.31.) Kt. rendelet módosításáról.

7.)A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás 
kötelező  igénybevételéről  szóló  10/2003.  (V.26.)  rendelet  módosításáról. (Írásos  anyag  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  15  %-os  emelésről  van  szó.  A  PROBIÓ  Zrt.  részletes 
előterjesztést  küldött,  melyben  megindokolta  az  emelés  mértékét  azzal,  hogy  július  közepétől  a 
balatonfüredi lerakóhely bezárásra került.  Sikerült a veszprémi szolgáltatóval szerződést kötniük, a 
szemétszállításra,  tehát  a  szolgáltatás  továbbra  is  biztosított.  Az  EU-s  pályázat  keretében  épülő 
királyszentistváni lerakó építését megkezdik. Hosszú előkészítés után eredményt  hirdettek, melynek 
ünnepélyes aláírására decemberben kerül sor.  Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, az emelés mértéke nem 
csekély hiszen 15%-ról van szó, de jelenleg nincs más megoldás, ki vannak szolgáltatva a Probiónak, 
kénytelenek  elfogadni  az  ajánlatot,  így  a  bizottság  5  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a 
rendeletmódosítást.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja  az  előterjesztéssel  részleteiben  foglalkoztak  a  bizottsági 
üléseken. A jövőben oda kell figyelni a környezettudatos életmódra, a visszaváltható termékekre, vagy 
éppen a műanyagok térhódítására, különben ezek a költségek drasztikusan emelkednek.

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  rendelet-módosítással   és  annak mellékletével  kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
megalkotja a

20/2008. (XII.17.) Kt. rendeletet

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

8.)Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.13.) 
Kt.rendelet módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós Tamás polgármester: elmondja az I-III. negyedévi beszámolóhoz kapcsolódóan a novemberi 
ülésen  módosították  a  költségvetést,  az  azóta  eltelt  időszakot  érintő  változások  szerepelnek  az 
előterjesztésben. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
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Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag  javasolja  a  képviselő-testület  felé  a  költségvetési  rendelet  előterjesztés  szerinti 
módosításának elfogadását.

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  5  igen  szavazattal 
javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a rendeletmódosítással kézfelemeléssel 
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
megalkotja a

21/2008. (XII.17.) Kt. rendeletet

„Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.
13.) rendeletének módosításáról.”

9.)Révfülöpi Általános Iskola Intézményirányító Társulási Szerződés módosítása. (egységes 
szerkezetbe történő jóváhagyása). (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a révfülöpi Általános Iskola Intézményirányító társulás 1998. 
január 1-től működik. A Társulási Tanács 19-i ülésén tárgyalta, majd pontosítás után újratárgyalta a 
december 11-i társulási ülésen az előterjesztést. Kéri a bizottsági véleményét.

Bizottsági vélemények:

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag támogatja a társulási szerződés módosítását.

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  5  igen  szavazattal 
támogatja a társulási szerződés módosítását.

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a módosítás arra terjed ki, hogy egyszerűbbé és pontosabbá 
tegyék a befizetési kötelezettség nem teljesítése esetén az irányadó eljárást.

Kérdés:
Simonné Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai Bizottság Elnöke: kérdése, 
hogy Ábrahámhegy benne van-e, mivel az első oldalon szerepel az aláírásoknál pedig nem?

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: válasz: a módosított társulási szerződésben szerepel az aláírásoknál.

Miklós  Tamás  polgármester: tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  Ábrahámhegy  és  Balatonszepezd 
bejelentette  kilépését  a  társulásból,  mivel  területükről  gyermek  nem jár  Révfülöpre,  másik  térségi 
iskolába járnak. Így is 9 fő a társulási tanács száma, ami a legnagyobb talán az egész kistérségben. A 
kilépésre felsőbb jogszabály alapján csak jövő év szeptembertől kerülhet sor. 
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Vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester:  szavazásra bocsátja,  aki  a társulási  szerződés módosításával  egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

114/2008. (XII.15.) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöpi Intézményirányító 
Társulás Társulási Szerződés módosítását – egységes szerkezetben – jóváhagyja.

10.)A gyermekjóléti feladatok  jövőbeni ellátására javaslat.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester: elmondja,  a  gyermekjóléti  feladatok  ellátására  Badacsonytomaj 
gesztorságával  társulás  alakult  2005 decemberében,  amelynek  Révfülöp  is  tagja.  A  gyermekjóléti 
szolgálat  tekintetébe  a  Vöröskereszttel  kötött  Badacsonytomaj  szerződést.  A  mellékelt  anyag 
részleteiben  tartalmazza  a  badacsonytomaji  előterjesztés  lényegét,  amely  kimutatja,  hogy  jóval 
kevesebb  állami  támogatást  lehet  igénybe  venni,  illetve  nem lehet  harmadik  félnek  kiadni  ezt  a 
feladatot.  A javaslat  az,  hogy a  gesztor  önkormányzat  javaslatához csatlakozzanak,  ennek alapján 
pedig mondják fel december 31-el a Vöröskereszttel megkötött szerződést. Nyilvánítsák ki, hogy a 
Tapolca és Környéke Többcélú Társulás által megalapításra kerülő költségvetési intézményhez külön 
megállapodás alapján csatlakozzanak.

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, elláthatja a Vöröskereszt is a feladatot, csak nem jár érte 
normatíva, emiatt szeretnék felbontani a szerződést.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  szolgáltatás  reményeik  szerint  mindenképpen  meg  fog 
maradni,  legalább  ilyen  szinten,  csak  nem  Badacsonytomajjal,  hanem  Tapolcán  keresztül 
kapcsolódnánk ehhez a szervezethez. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:   elmondja, ésszerű a változtatás, a 
bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a bizottság álláspontjával és a határozati 
javaslatban leírtakkal kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

115/2008. (XII.15.) határozat

15



Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Szebb 
gyermekkorért” Gyermekjóléti és Családsegítő Alapszolgáltató Társulási megállapodás 
közös megegyezéssel 2008. december 31. napjával megszüntetésre kerüljön.
Egyetért továbbá azzal,  hogy a Magyar Vöröskereszt  Veszprém Megyei Szervezetével 
megkötött,  a  Gyermekjóléti  és  Családsegítő  Szolgálatok  ellátására  vonatkozó 
szerződések közös megegyezéssel ugyancsak 2008. december 31. napjával megszüntetésre 
kerüljön.

Kinyilvánítja  a  Képviselő-testület  azon  szándékát,  hogy  a  kötelezően  ellátandó 
feladatkörébe  tartozó  gyermekjóléti  feladatok  ellátását  át  kívánja  adni  a  Tapolca  és 
Környéke  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  megalapításra  kerülő  költségvetési 
intézménynek külön megállapodás alapján.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  gesztor  Badacsonytomaj  város  Önkormányzat 
Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a társulási megállapodás és az ellátási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.
Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület határozatát a gesztor település részére küldje 
meg.

Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: azonnal

11.)Házi gondozói, szociális étkeztetési és családsegítési feladatok jövőbeni ellátására javaslat.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós  Tamás  polgármester: elmondja,  itt  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  a  gesztor 
önkormányzat  és 5 önkormányzat  tartozik hozzánk. Ugyanaz a helyzet,  mint  az előző napirendnél 
hogy lesz pénz vagy nem lesz pénz. A kistérségi normatívát megkapjuk, vagy nem kapjuk meg, illetve 
a kiküldött javaslathoz képest a csütörtöki napon lefolytatott, polgármesterekkel történő egyeztetésen 
is felmerült az, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ne kistérségbe vigyék be ezt a feladatellátást. 
Tegyenek  meg  mindent  azért  és  szerezzenek  meg  minden  támogatási  lehetőséget  ahhoz,  hogy 
révfülöpi központtal tudjuk tovább működtetni ezt a feladatellátást. Az ülés előtt  kiosztott, módosított 
határozati javaslat ennek szellemében született. Várhatóan felvételre kerülne a családsegítés keretében 
egy szakképzett dolgozó, akinek vezetésével intézményszerűen működne a korábban öt fővel működő 
házi segítségnyújtó hálózat. Számításokat végeztek ezzel kapcsolatban.
A korábbi anyaghoz képest ellentétes a határozati javaslat. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, az eredeti anyag szerint 5 
igennel elfogadásra javasolja a bizottság az előterjesztést, de a most kiosztott anyag alapján egy másik 
variáció született, melyet a bizottság nem tárgyalt meg.

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, az egész konstrukció átalakítása nem csak itt Révfülöpön 
van, hanem az egész Tapolca és Környéke Társulás településeinél napirendre került, ugyanis az állami 
normatívák csökkennek. Ahhoz, hogy a feladatot megfelelően el tudjuk látni a térségi társulási forma 
lenne a legmegfelelőbb, mert így lehetne a legtöbb normatívát megkapni. Az előterjesztés készítésekor 
nem  ismerték  a  többi  település  véleményét,  illetve  ismerték   Badacsonytomaj  városnak  a 
családsegítésre és házi segítségnyújtásra vonatkozó javaslatát, amely szintén ezt a feladatot is átadná a 
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többcélú társulásnak. Egységesen kell gondolkodni. A társulási tanács ülésén megfogalmazták, jobb 
lenne, ha ez a feladat nem kerülne a többcélú társuláshoz, hanem maradna ebben a mikro térségben. 
Ahhoz,  hogy a mikro térségben működtetni  tudják ezt  a  társulást,  szükséges,  hogy  a  társulásban 
résztvevő települések egységesen gondolkodjanak, egységes döntést hozzanak, mert ennek a körzetnek 
a  3400  fős  létszámának  meg  kell  lenni.  A  jelenlegi  formában  a  társulás  nem  működhet,  mert 
hiányosságai vannak. Nincs szakmai vezető, nincs megoldva a helyettesítés illetve, ha a családsegítés 
kikerül a vöröskereszttől, meg kell hirdetni és el kell látni a feladatot a társulásnak. Meg lehetne ezt 
oldani,  hogy 1 fő részére  felsőfokú szakképesítéssel  meghirdetnének egy állást,  ellátná a szakmai 
vezetést  és  megoldaná  a  családsegítési  feladatokat.  Előzetes  számítások  szerint  a  feladatellátás  a 
kapott normatívákból megoldható, illetve nem sokat kellene hozzátenni a társult településeknek. Az a 
javaslat, hogy a vöröskereszttel megkötött szerződést bontsák fel és maradjon meg a szociális ellátó 
társulás azzal, hogy a szervezeti változásokat meg kell tenni. 

Miklós Tamás polgármester: törekedni kell arra, hogy megtartsák ezt a szolgáltatást és helyben élőkkel 
lássák el a szociális ellátásra mutatkozó igényt, ne egy központi tapolcai intézmény munkatársával.

Kérdés:
Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, Badacsonytomaj ezek szerint még sem olyan város, 
mint Tapolca, mert a Balaton parton neki kellene lenni a régiónak. Több mindenben kedvezőbb lenne, 
ha kijönnének Tapolca városból.  Össze-vissza  szórják a  feladatokat.  Ellentmondás,  hogy az  előző 
napirendnél mentek Tapolcára, itt meg maradnak Badacsonytomajon. Ha a későbbiekben tárgyalnak a 
polgármester  urak,  javasolja,  szakadjanak  el  Tapolcától  és  legyen  ennek  a  Balaton  régiónak 
Badacsonytomaj a gesztora, mert mégis Balaton-part.

Miklós Tamás polgármester:  elmondja,  egész másról  beszélnek,  ismert  képviselő úr  előtt  is,  hogy 
Tapolca is kistérségi központ,  Révfülöp pedig mikro körzeti központ a maga körzetében, Révfülöp és 
a Káli-medence tekintetében. Inkább az az érdekünk, hogy Révfülöpön tartsák ezt a szolgáltatást. Az 
elmúlt  testületi  ülésen  napirenden volt  a  kistérségi  társulás  alapszabálya,  ebben mindent  megtalál 
képviselő úr. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  módosított  határozati  javaslattal,  a  Vöröskereszttel  történő 
szerződés felmondással,  és a mikro térségi további működéssel kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

116/2008. (XII.15.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Szociális 
Alapszolgáltató  Társulás  gesztora  kezdeményezi  a  Magyar  Vöröskereszt  Veszprém 
Megyei Szervezetével megkötött, - családsegítő feladatok ellátásra vonatkozó szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését 2008. december 31. napjával.

A  képviselő-testület  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  a  kötelezően  ellátandó 
feladatkörébe tartozó házi segítségnyújtási, szociális étkeztetési és családsegítői feladatok 
ellátását  a  2005.  december  22-én  kötött  társulási  megállapodásban  foglaltak  alapján 
továbbra is mikro térségi társulási formában végzi.

17



Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az ellátási szerződés megegyezéssel történő 
megszüntetése  érdekében,  valamint  a  társulás  további  működésével   kapcsolatosan  a 
szükséges intézkedéseket Révfülöp Nagyközség Önkormányzata képviseletében, továbbá 
a  társulásban  résztvevő  önkormányzatok  ugyan  ilyen  tartalmú  döntése  esetén,  mint 
gesztor önkormányzat a társulás képviseletében haladéktalanul tegyék meg. 
A Képviselő-testület döntéséről szóló határozatot meg kell küldeni valamennyi érintett 
önkormányzatnak és a Tapolca és Környéke Többcélú Társulás  Elnökének.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Hamarné Szöllősy Emília jegyző

Határidő: azonnal, 2008. december 31.

12.)Révfülöp kilátó és környezetének felújítására, panoráma út fejlesztésére pályázat 
benyújtása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  Földművelési  Vidékfejlesztési  Minisztérium  október 
közepén megjelent rendeletében pályázatot írt ki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó  vidéki  örökség  megőrzéséhez  igénybe  vehető  támogatás  elnyerésére.  A  pályázat 
előkészítésre került.  A témája a Révfülöpi kilátó és környezetének felújítása, út fejlesztése. Kéri a 
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke  :   a bizottság 
egyhangúlag támogatja a pályázat benyújtását az előterjesztés szerint.

Kérdés:
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  kérdése,  készült-e  erre  konkrétabb  műszaki  tanulmányterv? 
Burkolat, csapadékvíz-elvezetés, ki készítette és mikor lehet megismerni?

Miklós  Tamás  polgármester:  válasz:  a  pályázat  október  18-a  után  jelent  meg  és  részleteiben 
szabályozta mit kell benyújtani. Az Aditus pályázatíró céggel, akivel pályázatírói szerződése van az 
önkormányzatnak, kidolgozta a pályázattal kapcsolatos lehetőségeket és menet közben kiderült, hogy 
nem kellenek műszaki tervek, de részletes költségvetést kell  beadni a pályázathoz, amely részletes 
költségvetés  kalkulációját  a  pályázat  mellékleteként  eredményes  regisztrációt  követően  egy  un. 
normagyűjtemény  felhasználásával  lehet  összeállítani.  Illetve,  ha  nincs,  normagyűjteménybe  nem 
szerepel tétel, akkor pedig két darab árajánlat megszerzésével. Beadási határidő november 28-a volt. 
Az előkészítésre nem hívtak össze rendkívüli ülést, de a műszaki terveket el kellett készíteni ahhoz, be 
lehessen árazni.  Az Ymeon tervezőjét megkeresték, elkészítették illetve aktualizálták a terveket  és 
ennek alapján  árazásra  került.  Elvileg  van  műszaki  terv,  ami  alapján  beárazásra  került  a  konkrét 
pályázat,  amelynek  támogatása  100%-os.  November  27-én  meghosszabbították  a  pályázat  kiírását 
január 10-ig.

Vélemények:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja számadatok nem hangzottak el, a saját forrás 3.446 e 
Ft,  ez nem kis összeg.  Támogatásból  17.232 e Ft,  összesen:  20.678 e  Ft.  Azért  érdekes,  mert  ha 
összevetik a kilátó kb. 22 millióba került. A Balaton-törvény napjainkban változott, ezek az anyagok 
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belepasszolnak a tervezetbe? 21 millió az oda vezető útra? Ebből kb. egy 80 m2-es lakóház építhető 
meg.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
mindenki  várta  az  uniós  pályázatokat.  Az  önkormányzat  felkészült  pályázatírókkal,  különböző 
elképzelésekkel,  hosszú  távú  terveiben  arra  vonatkozóan,  hogy  mit  szeretnének  fejleszteni.  Úgy 
gondolja minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy minden pályázaton elinduljanak főleg olyanon, 
ahol 100 %-os támogatottságot lehet elérni. Jelen pályázat beadása nem garancia arra,  hogy meg is 
fogják nyerni. Több vasat kell a tűzben tartani. Ha nyernek, el lehet dönteni, melyikkel kívánnak élni. 
Örül annak, hogy sikerül ezt a pályázatot is benyújtani, javasolja a pályázat benyújtását.

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  összesen  20,6  millió  Ft  a  projekt  teljes  költsége,  a 
támogatásból igényelt összeg, 17,2 millió Ft, az Áfa 3,4 millió Ft. Ebből megvalósulna a kilátóhoz 
vezető  út  vörös  kőből,  a  kilátó  környezetének  rendezése,  pihenőhelyek  kialakítása,  a  heggyel 
párhuzamosan  vezető  un.  panoráma  sétaút  kialakítása,  kilátópontokkal,  pihenőhelyekkel, 
hulladékgyűjtőkkel, amelyet majd később működtetnének. A kilátó bevételek a tavalyi évhez képest 
megduplázódtak, ez mutatja, hogy nagy az érdeklődés, szép a panoráma, a kilátás és maga a séta egy 
egészséges életmódhoz kapcsolódik. Javasolja a pályázat benyújtását.

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  Révfülöp  kilátó  és  környezetének  felújítására,  panorámaút 
fejlesztésére a pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

117/2008. (XII.15.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  Európai 
Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  -  a  vidéki  örökség  megőrzésére 
igénybe - vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet 
által meghirdetett támogatás lehívására a pályázat benyújtásával.
A pályázat célja: Révfülöpi kilátó és környezetének felújítása, panorámaút fejlesztése.
A fejlesztés megvalósulási helye: 8253. Révfülöp, Hrsz.: 1539, 1554, 1541/12, 0260/1

A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés 2008. év

Saját forrás 3.446.438 Ft
Hitel 0 Ft
Támogatásból igényelt összeg 17.232.188 Ft
Egyéb forrás 0 Ft
ÖSSZESEN: 20.678.626 Ft

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.
13.) Kt. rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2008. december 17.
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13.)Villa Filip Televízió működtetése, szerződés meghosszabbítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  Kalmár  Györgyöt  az  előterjesztés  elkészítőjét.  Elmondja,  a 
Video Kalmár V-5 Stúdióval a Villa Filip Televízióra és a képújságra kötött szerződés az idei évben 
lejár. A Video Kalmár Stúdió a szerződésben vállalt kötelezettségeinek - a körülményekhez képest – 
eredményesen és jó szinten eleget tett. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
3 igen és 1 tartózkodás mellett javasolja a szerződés meghosszabbítását.

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: a  bizottság  5  igen  szavazattal, 
egyhangúlag javasolja a szerződés meghosszabbítását.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester: elmondja,  a  képújság  szerkesztéséhez beszerzésre  kerülne  egy olyan 
eszköz, amelynek segítségével lehetővé válna a hírek, tájékoztatók aznapi közzététele a képújságban. 
A képújság külalakjában és információ tartalmában is szeretnének változtatásokat eszközölni.

Szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és 2010. december 31-ig a Video 
Kalmár  Stúdiót  megbízza  a  feladat  ellátásával  a  mellékelt  díjszabás  alapján,  illetve  180  e  Ft 
eszközbeszerzést támogatja, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

118/2008. (XII.15.) határozat

Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  Villa 
Filip  Televízió  és  képújság  működtetését  2010.  december  31-ig  a  Videó  Kalmár  V-5 
Stúdió  lássa  el.  Elfogadja  a  képújság  megújításához  szükséges  180.000  Ft  összegű 
eszközbeszerzést és a szolgáltató javaslatában megfogalmazott ár és díjszabást. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2008. december 31.

Miklós Tamás polgármester: felvetődött több képviselőtől és civil szervezettől is, hogy kevesen mennek 
el a közmeghallgatásra, mivel közvetíti a tévé és inkább otthon nézik. Többen felvetették már, hogy ne 
közvetítsék,  és  inkább  személyesen  vegyenek  részt  az  állampolgárok  a  közmeghallgatáson.  Mi  a  
képviselők véleménye, a januári közmeghallgatást közvetítsék vagy ne? Vagy a bevezetésével várjanak 
még a nyárig. 

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

20



Miklós  Tamás  polgármester:  mivel  vélemény  javaslat  nem hangzott  el  javasolja,  hogy  a  januári  
közmeghallgatást még közvetítse a televízió és a nyári közmeghallgatásig ebben a kérdésben hozzanak  
döntést.

14.)A 1055 hrsz. alatti ingatlanon parkolóhely megváltása, CSÉPCSŐ Kft-vel megállapodás.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós Tamás polgármester: elmondja,  a  Csépcső Gáz Kft.  Révfülöp Füredi  u.  4.  szám alatt  lévő 
áruházát szeretné átalakítani,  felújítani,  melyhez 3 db személygépkocsi  és 1 tehergépkocsi parkoló 
biztosítása  szükséges,  melyet  saját  területén  megoldani  nem tud.  A szomszédos  1055 hrsz.  alatti 
önkormányzati  területet  már  2004-től  biztosította  az  önkormányzat  azzal,  hogy ott  parkoló  kerül 
megépítésre  a  vállalkozó  kivitelezésében,  melyhez  az  önkormányzat  is  és  a  Kinizsi 
Takarékszövetkezet is anyagi hozzájárulást biztosít. Erre még nem került sor. Cséplő Lajos levelében 
foglaltak  szerint  a  hatóság  a  megkötött  parkolóhely  megváltása  tárgyában  kötött  szerződést  nem 
fogadja el, kéri új megállapodás megkötését. A megállapodás tervezet szövege kiküldésre került. Kéri 
a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag javasolja a megállapodás megkötését.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester: szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  megállapodás  ilyen  jellegű 
megkötésével kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

119/2008. (XII.15.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a  Révfülöp Füredi út 
1055  hrsz. alatti 600 m2 nagyságú területen 3 db személygépkocsi és 1 db tehergépkocsi 
részére a parkolóhely biztosításával.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Csépcső  Gáz  Kft-vel  a 
megállapodás aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2008. december 31.

15.) Vitorláskikötő megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére árajánlatok elbírálása.

Miklós Tamás  polgármester:   elmondja,  a  novemberi  ülésen döntöttek a  fejlesztés megindításáról, 
előzetes  megvalósíthatósági  tanulmány  árajánlat  megkéréséről.  A  felhívások  kiküldésre  kerültek. 
Négy  árajánlat  érkezett  be,  ami  nagy  szórást  mutat.  Javasolja,  január  elején  hívjanak  össze  egy 
rendkívüli képviselő-testületi ülést, amellyel egészüljön ki a bizottság,  és a Székely Szabolcs által 
felvetett  támogatással  kapcsolatos  előterjesztéssel  együtt,  ezen  az  ülésen  kerüljön  megvitatásra. 
Javasolná még  a  korábbi  turisztikai  bizottság meghívását  is.  Szélesebb körben tudjanak tárgyalni, 
véleményt mondani.
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Kérdés:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, dobálóznak a számokkal, helyes hogy halasszák el, 
de nyilvános ülés keretében tárgyalják, mert ez közérdekű dolog a lakosság is tudjon róla. 

Simonné Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai Bizottság Elnöke:  kérdése, 
hogy ki figyeli a közbeszerzési értékhatárokat, nem esik-e ez a terveztetés bele a szolgáltatás nyújtás 
határértékébe, hiszen már annyi terveztetés volt ebben az évben?

Müller Márton főtanácsos: válasz: attól függ, melyik árajánlatot fogadja el a testület, ha a kisebbet, 
akkor nem valószínű. Össze kell számolni.

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: kérdése, hogy megértették az árajánlatadók, hogy mit akar 
az önkormányzat, mert hatalmasak az ajánlatok közötti különbségek? Mindegyik megértette, hogy mi 
a feladata, mit kérnek?

Miklós Tamás polgármester:  elmondja, mellékelték az árajánlat kérés szövegét,  nagyon nehéz volt 
megalkotni, hogy mit is kérnek az árajánlatban, hogy egységesen tudjanak viszonyulni az ajánlattevők. 
Mindenkinek  megküldésre  került  az  árajánlat  kérő  szöveg,   a  ROP-os  útmutató.  Előzetes 
megvalósíthatósági  tanulmányterv  részletező  szintű  ajánlatot  kértek.  Olyantól  is  érkezett  ajánlat 
akinek  nem  küldtek  ki  ajánlatkérést.  Egy  előzetes  megvalósíthatósági  tanulmánytervet  kellene 
készíteni, amely számba venné az ott jelentkező jogi lehetőségeket, esetleges fejlesztési lehetőségeket, 
kiszámolná mikor  lenne rentábilis,  van-e esetleg valami  akadályozó tényező,  elősegítené a testület 
számára  a  döntés-előkészítő  segítségnyújtást.  Az  információk  és  a  költségadatok  segítségével 
meghatározná  a  projekt  gazdasági  potenciáját,  annak  gyakorlatba  történő  átültetését  és  a 
megvalósíthatóságot. Látják így a képviselők, hogy milyen kiadásokkal kell számolni. Lehet most is 
dönteni, kíváncsi a bizottság véleményére is. Csak akkor kerül kifizetésre, ha a kiírásnak megfelelőn 
készül el az anyag.

Gángó  István  képviselő-testület  tagja: elmondja,  ragadják  meg  a  lehetőséget,  jön  a  januári 
közmeghallgatás,  képújság,  interneten  tegyék  fel  a  kérdést  a  polgároknak.  Az  eddigiek  alapján  a 
Semsey major  lenne alkalmas  vitorláskikötésre,  de  kell-e  Révfülöpnek vitorláskikötő? Mondjanak 
véleményt a polgárok, meg kellene szólaltatni a polgárokat. 

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  ígéretet  tett  arra  korábban,  hogy  elektronikus  formában 
tesztelni fogják. Ennek a technikai kidolgozása most van folyamatban. 

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, a vitorláskikötő témáját már két éve tárgyalják, 
úgy gondolja elég nyíltak voltak a fórumok, bárki elmondhatta a véleményét. 

Török Péter alpolgármester:  elmondja, az 1-es és 4-es ajánlat két olyan nagy volumenű cég ajánlata, 
amely úgy gondolja nem az lépték, ami a mostani fázisban esedékes lenne. 

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: javasolja,  hogy most  válasszanak az ajánlatok között,  ne 
húzzák az időt. 

Dianovics  Béla  Polgári  Kör  Elnöke: ez  a  kiírás  meghívásos  volt,  vagy  szabadon  kibocsátott? 
Belenézett az anyagba sok mindent nem tudott meg belőle, nem egy bő terjedelmű szakmai munka. A 
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későbbiek  folyamán  is  ez  lesz  a  tárgyalási  alap  vagy  lesz  egy  bővebb  jellegű?  Úgy  szerepel  a 
napirenden, hogy elbírálásról van szó, akkor valamilyen háttéranyagnak kell lennie.

Miklós Tamás polgármester: pontosítja, még nem döntötték el, hogy lesz kikötő. Kijelölték a Semsey 
major  területét,  erről  döntés  született,  olyan  módon,  hogy megközelíthető  marad  a  terület.  Ehhez 
kellene egy előzetes megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének megrendelése. Tartalmi elemeit 
felsorolja. Ez alapján tudják eldönteni, hogy belevágnak vagy nem. Meghívásos volt a pályázati kiírás. 
Nyitott bármilyen megoldásra. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  eredeti  határozati  javaslattal,  mely  szerint  a  vitorláskikötő 
fejlesztés előzetes megvalósíthatósági  tanulmány elkészítésével  a legkedvezőbb  150.000 Ft + Áfa 
ajánlatot adó Dr.Pajor Leventét bízzák meg, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

120/2008. (XII.15.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  vitorláskikötő  fejlesztés 
előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével a legkedvezőbb 150.000.-Ft + Áfa 
összegű árajánlatot adó Dr. Pajor Levente Veszprém Virág Benedek u. 8. szám alatti 
ajánlattevőt bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2008. december 31.

16.) 2009. évi Utazás kiállításon részvétel (sürgősségi indítvány)
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós Tamás polgármester: elmondja,  a Révfülöp és Környéke Turisztikai Egyesület kérelemmel 
fordult a hivatalhoz, amelyhez csatolta táblázatban a 2008. évi utazás kiállítás költségvetését, pénzügyi 
elszámolást  illetve az egyesület  elnöke kérte,  hogy a 32.  Nemzetközi  Idegenforgalmi  kiállításon a 
részvételt  támogassa  az önkormányzat  200.000 Ft-al.   A kiállításra 2009. február 26 és március 1 
között kerül sor Budapesten. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
egyhangúlag  javasolja  a  támogatás  megadását  azzal  a  feltétellel,  hogy  a  monitoring  feltételeket 
biztosítsa az egyesület, legyenek mérhető adatok, visszajelzések a kiállítás sikeréről.

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: a technikai lebonyolítással kapcsolatban elmondja, hogy a 
Horgászegyesülettel közösen készítik a projektet és a Horgászegyesület lesz a fő projekt-menedzser. A 
támogatást a Horgászegyesületnek kellene utalni, kérdése ez technikailag  hogyan oldható meg.

Kérdés:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja a bizottsági ülésen is javasolta a támogatás megadását, 
de  feltételként  szabta,  hogy legyen  egy olyan  jellegű  információ,  hogy ennek milyen  eredménye, 
hatása  van  a  2009.  évi  turisztikára  a  településen.  Hoz-e  az  önkormányzatnak  ez  plusz  bevételt. 
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Kérdése, tavaly is részt vettek a kiállításon készült  egy  anyag,  2009 évben milyen  pluszt tudnak 
hozzátenni?
Székely  Szabolcs  képviselő-testület  tagja: elmondja,  az  egyesületük  TDM  egyesületté  alakult  és 
szeretné, ha minél több tagja lenne. A beszámolóval kapcsolatban tavaly is beszámoltak a kiállításról. 
A Naplóban is megjelent, a megfelelő sajtó visszhang meg volt. Azt, hogy a  település  eredményéhez 
mennyire járultak hozzá ebben a jó évzárásban ezt nem tudja mérni. Az idei évben mindenképpen 
fognak egy mérést végezni.  A TDM-nek egy fontos része, hogy mindig mérjék az ide érkezőket, ezt a 
2009-es évben a turisztikai egyesület magára fogja vállalni. Új designnal szeretnének megjelenni, ami 
azt  jelenti,  hogy  szóbeli  megállapodás  alapján  a  művészeti  iskolában  elkészítik  a  kilátót 
hungarocellből 3 méteres nagyságban a pavilon fölé. A kiadványokat emelt  oldalszámban jelenítik 
meg. Szórólapot pedig minőségileg szeretnék javítani. A költségvetést a tavalyihoz képest egy kicsit 
kevesebb, mert meg vannak a tavalyi berendezések. Meglátják, mennyi szponzort tudnak maguk mellé 
állítani. Ismerteti az önkormányzati, egyesületi, vállalkozói támogatások összegét. 1,2 millió volt az 
összköltségvetése a kiállításnak. 

Gángó István képviselő-testület tagja: lehet, hogy rosszul fogalmazott, egy értékmérőre gondolt, mivel 
az önkormányzat 200 e Ft-al járult hozzá. A polgárok felé ezzel kell elszámolni. Támogatja idén is, de 
legyen gyakorlati haszna, mert csak beszélnek róla. A polgároknak idegenforgalmi adót állapítottak 
meg ez egy fokmérő. Kell a reklám, de ha az nem térül meg, akkor megfontolandó. Támogatja, de 
legyen hozadéka.

Miklós Tamás polgármester: fontos a marketing, hogy mennyire mérhető nehéz kérdés. Egyetért azzal, 
hogy  visszajelzést  kell  szerezni  ezzel  kapcsolatban.  Rövidesen  olvasható  lesz  egy  elégedettség 
felmérés, amely az idei nyárról készült. A vendégek nem jönnek ide, ha nem jelennek meg turisztikai 
anyagokkal, kiállításokon, nem jelennek meg interneten. Bevezették a német, angol nyelvű honlapot. 
Fontos,  hogy  részt  vegyenek  szakmai  rendezvényeken.  Fontos  az  utazás  kiállításon  részt  venni. 
Marketing  nem  elég,  kell  hozzá  attrakció,  ezekbe  tenni  kell  az  önkormányzatnak.  Kéri,  hogy  a 
megállapodásban pontokba szedve legyen rögzítve, hogy mit kapnak a támogatásért. 

Székely Szabolcs képviselő-testületi tag bejelenteni elfogultságát. 

Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  Révfülöp  és  Környéke  Turisztikai 
Egyesület  beadványával,  mely szerint  Révfülöp a 32.  Nemzetközi  idegenforgalmi  kiállításon részt 
vegyen  -  a  külön  szerződésben  rögzített  pontok  alapján  –  és  támogatja  200  e  Ft-tal  a  jövő  évi 
költségvetés terhére kézfelemeléssel szavazzon.

(Székely Szabolcs a szavazásban nem vesz részt)

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

121/2008. (XII.15.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöp  és  Környéke 
Turisztikai Egyesületnek a budapesti 32. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon történő 
részvételét  200.000  Ft-tal  támogatja  -  a  jövő  évi  költségvetése  terhére  -  külön 
megállapodásban rögzítettek alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
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Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2008. december 31.

17.)Révfülöp 4/2 hrsz-ú park területén játszótér és rózsakert felújítására pályázat benyújtása. 
(sürgősségi indítvány) (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós Tamás polgármester:  elmondja,  ugyanaz a helyzet,  mint  a korábban tárgyaltak a révfülöpi 
kilátó  és  környezetének  felújításával  kapcsolatban.  A Földművelési  Vidékfejlesztési  Minisztérium 
október  végi  rendeletében  pályázatot  írt  ki  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alap 
falumegújítási pályázata támogatási cél elnyerésére. Hosszabb előkészítő munka volt, sok lakossági 
kérés, javaslat érkezett, ezen kívül a tavaly elfogadott balatoni promenád fejlesztési terv szerves részét 
képezi  a  rózsakert  felújítása,  illetve  ezzel  szemben  a  játszótér  felújítása.  A rózsakert  felújítására, 
illetve játszótér felújítására összesen br. 47.073156 Ft költségvetésű tervezet készült, a támogatásból 
igényelt összeg 39.227.630 millió Ft, saját forrás 7.845.526 Ft. Elmondja, a pályázat megvalósítására 
2009-2010-ben kerülne sor. 

Kérdés:

Dianovcis Béla Polgári Kör Elnöke: kérdése, az új játszótér ugyanarra a területre kerül, ahol most van? 
Érinti-e  Czigány  Károly  szobor  helyzetének  megváltoztatását,  illetve  az  ott  egyre  több  gépkocsi 
parkolását a nyári időszakban, ami közvetlen a játszótér mellett  van. Marad-e a játszótér mellett  a 
parkolás? Lesz-e ebben változás?

Miklós Tamás polgármester:  elmondja, a következő évben a közterület-felügyelet fokozottabban fogja 
ellenőrizni  parkolás  szempontjából  azt  a  területet.  Hozzátéve  azt,  hogy  biztosítani  kell  a  móló 
cukrászda gépkocsival történő megközelítését, illetve tudomása szerint a Gomba megközelíthetőségét 
is.  A  gépkocsi  közlekedést  figyelemmel  fogják  kísérni.  A  pályázatban  a  játszótér  azzal  a  tervvel 
szerepelt, amit a képviselő-testület korábban kétszer megtárgyalt és elfogadott. Egyenlőre a Czigány 
Károly szobor nem kerül áthelyezésre, de a helye kialakításra kerül a parton. Ebbe a pályázatba nem 
lehetett  bevonni.  Személyes  véleménye,  hogy  a  partra  át  kellene  helyezni.  Emlékmű  helyének  a 
lehetőségét tartalmazza. Játszótér marad a régi helyszínen.

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön a határozati javaslatban 
szereplő összeggel és a pályázaton való részvételt támogatja – kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül 
meghozza az alábbi határozatot:

122/2008. (XII.15.) határozat
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Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  az  Európai 
Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból nyújtandó,  a falumegújításra – és fejlesztésre 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet 
által meghirdetett támogatás lehívására a pályázat benyújtásával.

A pályázat célja: Révfülöp 4/2 hrsz-ú park területén játszótér és rózsakert felújítása.

A fejlesztés megvalósulási helye: 8253. Révfülöp, Hrsz.: 4/2.

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés 2008. év
Saját forrás 7.845.526 Ft
Hitel 0 Ft
Támogatásból igényelt összeg 39.227.630 Ft
Egyéb forrás 0 Ft
ÖSSZESEN: 47.073.156 Ft

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.
13.) Kt. rendeletében biztosítja
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2008. december 17.

18.)Polgármester jutalmazása.

Miklós Tamás polgármester átadja az ülés vezetését Török Péter alpolgármesternek.

Török Péter alpolgármester: elmondja a bizottság megtárgyalta  a napirendi  pontot kéri  a bizottság 
állásfoglalását.

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:   elmondja, a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről szóló módosított 1994. évi LXIV. tv. 4/A § alapján a képviselő-testület 
határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája 
értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármester illetményének hat havi 
összegét.
A polgármester  illetménye  2006.  évben a megválasztásakor került  megállapításra, azóta illetmény-
emelésben nem részesült és jutalmazás kérdésében sem döntött a képviselő-testület.
Az önkormányzat az elmúlt két évben racionálisan gazdálkodott, a költségvetés megalapozott, stabil 
volt, likviditási gondok nem merültek fel. Folyószámlahitel igénybevételére 2007. évben az év elején 
került  sor – az előző évi nagy összegű beruházási számla kiegyenlítése miatt  -, megnövekedett  az 
idegenforgalmi  adóbevétel.  A  saját  forrás  kiegészítéséhez  számos  pályázat  került  előkészítésre  és 
benyújtásra.  Tervszerű  volt  a  közhasznú  foglalkoztatás,  így  több  a  községben  lakó  munkanélküli 
polgár foglalkoztatására nyílt  lehetőség. A költségvetésben a jutalom összegére a pénzügyi  fedezet 
rendelkezésre áll. Javasolja, hogy a polgármester részére az elmúlt két év munkájának elismeréseként 
egyhavi illetményének megfelelő jutalmat állapítson meg a képviselő-testület. A bizottság december 
8-i  ülésén  kialakította  véleményét  és  5  igen  szavazattal  javasolja  a  képviselő-testület  felé  a 
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polgármester  részére  egy  havi  illetményének  megfelelő  összegű  bruttó  372.400  Ft  jutalom 
megállapítását.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény: 
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  tiszteli,  becsüli  a  munkáját.  Kérésére  került 
megtárgyalásra a polgármester, alpolgármester által elvégzett munkáról szóló előterjesztés. Valóban 
munkavégzés  történt,  de  azért  volt  a  fizetés.  Amikor  az  új  önkormányzat  megalakult  nehézséggel 
vették át a költségvetést, ő nem szavazta meg, a képviselő-testület 50%-al mérsékelte a tiszteletdíjat 
egy  évig.  Polgármester  úr  ehhez  nem  járult  hozzá,  mert  100%-ban  felvette  a  fizetését  és  a 
költségtérítését. Tehát nem vette ki polgármester úr részét a nehézségből semmi formában. Nem azt 
jelenti, hogy nem támogatja a jutalom megállapítását. El kell mondani a település köztisztaságával 
kapcsolatban a 2008. január, február, márciusba kiszórt zúzalék még júniusban is bizonyos részeken 
megtalálható volt. Ezt szóvá tették, hogy a korábbi időben azért ilyen nem volt. Településtisztasággal 
kapcsolatban elmondja,  a  korábbi  időszakban fegyelmezettebben ment.  Ez a polgármester  úrnak a 
rovásárára írható, mert a fizikai dolgozók elsőszámú felelőse Ő. Pozitívum, hogy megvásárolták az 
ÉDÁSZ-t, aminek nagyon örül, úgy érzi a jövőben egy volt község központnak kijelölt területnek a 
későbbiekben  tudnak  majd  státuszt  adni.  Sokat  emlegetett  gond  a  fizikai  dolgozók  kulturáltabb 
elhelyezése. Maga részéről még az idei évben nem támogatná, nem tartaná célszerűnek a polgármester 
jutalmazását.

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
az önkormányzat stabil gazdálkodást folytat ezt most már az elmúlt két év tapasztalatából mondhatják. 
Megalapozottnak tartja a jutalmazást, sőt nagyon mértékletesnek, egyetért a jutalmazással.

Török Péter alpolgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a bizottság javaslatával mely alapján a 
polgármester részére egy havi illetményének megfelelő br. 372.400 Ft jutalom kerüljön megállapításra 
kézfelemeléssel szavazzon.

(Miklós Tamás polgármester a határozat meghozatalánál a szavazásban nem vesz részt.)

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

123/2008. (XII.15.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  polgármesteri  tisztség 
ellátásának  egyes  kérdéseiről  szóló  módosított  1994.  évi  LXIV.  tv.  4/A.  §  alapján  a 
polgármester részére – tekintettel az önkormányzat elmúlt kétévi racionális, hatékony, 
megalapozott,  stabil  gazdálkodására,  a  költségvetések  takarékos,  körültekintő 
előkészítésére,  a  saját  forrást  csökkentő,  további  fejlesztések  megvalósítását  segítő 
pályázatok benyújtására – egy havi illetményének megfelelő összegű – bruttó 372.400.- 
Ft jutalmat állapít meg.

Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző
Határidő: azonnal

(Török Péter alpolgármester visszaadja  az ülés vezetését Miklós Tamás polgármesternek)
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Bejelentések:
Gángó István képviselő-testület tagja:  elmondja, a Kacsajtósi úton a bukkanók átépítése megtörtént, 
egy bukkanó megszűnt  viszont  maradt  még egy.  Úgy érzi  a  kialakítás  a gépjárművek futóműveit 
tönkre fogja tenni.  Javasolja,  foglalkozzanak vele,  keressenek más megoldást.  Kérdése mennyiben 
került az átalakítás?

Miklós Tamás polgármester: válasz: 750.000 Ft körül a volt az átalakítás, műszaki átadás-átvételére 
sor került, közlekedésbiztonsági szakember nézte át. Megbízhatják a bizottságot, hogy nézzék át és 
tegyenek  konkrét  javaslatot.  Egy  forgalom  lassítónak  forgalomlassítónak  kell  lennie.  Jól  látható 
módon  kell  felfesteni,  ezen  a  területen  gyermekek  közlekednek.  A  korábbi  egyértelműen 
balesetveszélyes volt, sok panasz volt rá. Úgy gondolja a korábbihoz képest egy jó forgalomlassító 
került átalakításra.

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: javasolja sárga fluoreszkáló festékkel kellene befesteni,
mert este nem látható.

Miklós Tamás polgármester:  kérte ennek felfestését és zúzalék elhelyezését a téli időszakra.

Gángó István képviselő-testület tagja: ez ne közvélemény kutatás legyen, ez egy szakmai kérdés. Van 
a  településen  közlekedésmérnök,  akinek  ez  a  szakmája.  Jó  lett  volna,  ha  van  ebben  lehetőség 
konzultációra. A tapolcai bank előtt 20 km-es tábla ki van téve, le sem kell venni a gázról a lábat, 
betölti a szerepét. Kifizettek 750 e Ft-ot miért nem tudták jól megcsinálni? Kéri foglalkozzanak vele, 
mert az az egy még mindig problémás.

Miklós  Tamás  polgármester:  válasz:  több  szakembert  megkerestek  ezzel  kapcsolatban,  segítséget 
általában nem kapnak, mindenki pénzért dolgozik. 20.000 Ft-os művezetői díjjal meg lett bízva egy 
ember, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik azzal, hogy véleményezze és tekintse át. A megfelelő 
szakember rendelkezésre állt, elkészítésre került a bukkanó. A lakosokat megkérdezte, azt mondták 
sokkal jobb lett.  Kinn van a 30 km-es tábla, de azon a szakaszon senki nem 30 km-el megy. A korábbi 
rossz állapot megszűnt. Festékkel és táblával jól láthatóvá kell tenni. 

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja:  elmondja, hogy a Vállalkozók egyesülete a múlt hónapba 
névváltoztatáson ment át, átalakult. Az alapszabály elfogadás alatt van. Olyan egyesületi szisztémát 
dolgoztak, ki, amelyet ha az önkormányzatok is megfelelően támogatnak, akkor pályázati lehetőséget 
ad  az  egyesületnek.  Az  egyik  folyamatban  van,  január  10-ig  kell  beadni  egy  olyan  informatikai 
rendszer kiépítése, amely szintén a vendégkártyához is csatlakozik. Ez kb. 26 milliós projekt,  amit 
már  egy cég készít,  a  tárgyalások  az  önkormányzatokkal  folyamatban  vannak.  Az egyesület  várja 
azokat a turisztikával kapcsolatos szolgáltatókat, vállalkozókat, akik ebben részt kívánnak venni.

Ujváriné  Handó Melinda képviselő-testület  tagja:  elmondja,  mint  minden évben,  az  idei  évben is 
szeretné  felajánlani  az  egy  havi  képviselői  tiszteletdíját  az  intézmények  működéséhez.  Két  évvel 
ezelőtt az óvodának ajánlotta fel, tavaly a védőnői szolgálatnak, az idei  évben az iskolának szeretné 
felajánlani.
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Miklós  Tamás  polgármester: köszöni  a  felajánlást.  A  közelgő  karácsony  alkalmából  köszönti  a 
jelenlévőket és a település lakóit. Kéri, hogy a hét végén személyesen is találkozzanak a szombaton 
megrendezésre kerülő  „Nyugdíjasok karácsonyán” ill. vasárnap a Halász utcában, ahol szeretnék a 
Mindenki Karácsonyát  megszervezni. A jövő év első napjaiban a képviselőket, bizottságok tagjait, 
intézményvezetőket,  civil  szervezetek vezetőit  és a révfülöpi vállalkozókat invitálni fogja egy újév 
köszöntő-,  évindító  eszmecserére,  amelyre  külön   meghívót  kapnak.   A  hivatal  dolgozói  és  a 
képviselők  az  ülést  követően  egy  közös  koccintással  búcsúznak  az  esztendőtől.  Mindenkinek 
kellemes, békés, karácsonyt, jó egészséget és eredményekben gazdag új esztendőt kíván. A Képviselő-
testület ülését 18. 25 órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás Hamarné Szöllősy Emília

polgármester Jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Török Péter                                                                            Simonné Lakosi Erzsébet
képviselő-testület tagjai
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