
Jegyzőkönyv

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2012.  január  27-én
(pénteken) 17.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról.

Közmeghallgatás helye: Általános Iskola Révfülöp

Jelen vannak:  Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester, Kondor Géza,
Eitner József, Gángó István, képviselő-testületi tagok.

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor, Török Péter képviselő-testületi tag

Lakosság részéről: 20 fő

Miklós Tamás polgármester:  köszönti  a közmeghallgatás résztvevőit,  a képviselő-testület
tagjait.  Elmondja,  az  önkormányzati  törvény  előírja,  hogy  a  település  lakóit
közmeghallgatáson  tájékoztatni  kell  az  önkormányzat  gazdálkodásáról,  meg  kell  hallgatni
véleményüket, javaslatukat. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 fő képviselő és a polgármester jelen van.
Távolmaradását bejelentette Török Péter és Kálomista Gábor képviselő. A közmeghallgatást
megnyitja.

Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére.  Kéri  vita  nélkül  szavazzanak  róla.
Javasolja Kondor Géza képviselő urat és Eitner József képviselő urat.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kondor Géza képviselő, Eitner József képviselő.

Miklós Tamás polgármester: előterjeszti az ülés napirendi javaslatát. Rövid beszámoló az
önkormányzat  2011  évi  tevékenységéről,  gazdálkodási  lehetőségeiről,  2012  évi
célkitűzésekről. Második napirend lakossági vélemények, javaslatok, kérdések meghallgatása.

Elmondja, hogy az elmúlt hetekben közzétették a  képújságban, honlapon, hirdetőtáblákon,
hogy  az  ülés  előtt  kérdéseket  lehet  intézni  a  megadott  elérhetőségeken.  Néhány  kérdés
érkezett  is  az  önkormányzathoz.  A  közmeghallgatáson  jelen  vannak  az  önkormányzati
intézmények és szolgáltatások vezetői is. 

A napirendi pontokkal kapcsolatban vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
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Napirend

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2011 évi tevékenységéről, gazdálkodási lehetőségeiről. A 
     2012 évi célkitűzésekről. 
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester
2.) Lakossági vélemények, észrevételek, javaslatok.

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2011 évi tevékenységéről, gazdálkodási lehetőségeiről.
A 2012 évi célkitűzésekről. 

Miklós Tamás polgármester: röviden számot ad - diaképes bemutatóval összekapcsolva - a
2011 évi esztendőről az alábbi főbb pontokba szedve: 
Térségi  feladatellátás:  általános  iskola,  óvoda,  védőnői  szolgálat,  háziorvosi  szolgálat,
fogorvosi szolgálat, szociális szolgálat, Tourinform iroda.  
Önerős  fejlesztések  2011.  évben:  kilátó  lépcső,  Császtai  strand  járda,  öntöző  rendszer,
pályázati támogatás IKSZT, Sodankylä Finn testvérvárosi kapcsolat. 
2011 évi gazdálkodás főbb számai: 2011 évi költségvetés bevétele: 468 millió forint, 2011
évi  költségvetési  kiadása:  412 millió  forint,  2011 évi  várható  (terhelt)  pénzmaradvány 56
millió forint.
2012.  évi  tendenciák:  bizonytalanság  –  kiszámíthatatlanság.  Önkormányzati  Törvény  –
járások, közös hivatal, pénzügykezelési szétválasztás. Nemzeti Oktatási Törvény – általános
iskola, államosítás, visszabérlés, óvoda „bővítés” (2 csoportos)
2012 évi tervezett kiadások: 2012 évi bevétel: 495 millió forint, hiteltörlesztés 15,8 millió
forint,  előző évi beruházási  kötelezettség 61 millió  forint,  új  beruházás,  tartalék 50 millió
forint. 2012 éves  beruházás 111 millió forint.
2011  évi  áthúzódó  beruházás:  IKSZT  felújítás,  bútorzat,  informatikai  beszerzések,
csapadékvíz-elvezetési  tanulmányterv,  Szigeti  strand  régi  öltöző  burkolat  felújítása,
polgármesteri  hivatal  akadálymentesítése,   IKSZT  tetőtér  tervezési  költség,  Halász  utcai
Fülöp-kert, közvilágítás fejlesztés, lámpahely bővítés, rózsakert II. ütem, világítás, Lugas köz
útfelújítása, révész szobor, polgármesteri hivatal telefonközpont, bútorzat. 
2012  évi  új  beruházás:  Alapelv-  önkormányzati  bevételeket  növelő  beruházásokra  kell
törekedni. IKSZT tetőtér felújítása, strandok fejlesztése II. ütem, fedett szabadtéri színpad –
múzeum,  galéria  átalakítása  -,  Fülöp-kert  tervkoncepció  részleges  megvalósítása,  Káli  úti
járda, csapadékvíz elvezetés építése közösségi házig, támfalak javítása, felújítása.
A képviselő-testület eredményes munkát végzett. 

2.) Lakossági vélemények, észrevételek, javaslatok.

Szegvári  Katalin Révfülöp:  elmondja,  tavaly volt  három rendezvény,  az idén pedig egy,
amelynek  borzalmas  hangereje  volt.  Tavaly  három  volt  a  Vakációban,  éjjel  egy  óráig
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dübörgött  a  zene.  Kérdése  ezeket  ki  engedélyezi,  és  miért  engedélyezi  ilyen  hangerővel,
hogyan lehetne csendesebbé tenni? Az idén még el sem kezdődött a szezon már volt ez a
rendezvény. Miért kényszerítik rájuk ezek a rendezvényszervezők azt, hogy az egész település
döng, zajong, ricsajozik? Aki ezt élvezi csinálja, de a többit hagyja békén. 
Miklós Tamás polgármester: elmondja, az önkormányzati rendezvények éjjel 10-11 órakor
befejeződnek. Kéri jegyző asszonyt, hogy a zajjal kapcsolatosan reflektáljon. Ő ilyen jellegű
engedélyt  nem  írt  alá.  Ebben  neki  nincs  jogköre,  mivel  csak  a  közterülten  folytatott
rendezvényekre adhatna ki egyedi engedélyt. A zajjal kapcsolatban hozzá is sok bejelentés
érkezett a nyár folyamán. 
Tóthné Titz Éva jegyző:  elmondja, ezt nagyon nehéz pár mondatban elmondani. Körülbelül
két hete került a kezébe egy ombusmani állásfoglalás, amely ezzel a témakörrel kapcsolatos, a
közterületekre vonatkozóan fogalmaz meg állásfoglalást. Ezt a problémát nem lehet teljesen
leválasztani,  attól  amit  Ön  felvet,  mert  a  vállalkozások  keretében  működő  különféle
programok ugyan nem közterületen zajlanak, de közterületre ható hanghatással bírnak. Az
állampolgárok,  nyaralók,  itt  lakó  emberek  valamilyen  szinten  károsulnak,  az
alkotmányjogaikban tulajdonképpen sérülnek. Nem tud egyértelmű választ adni jelenleg. A
jogszabályok azt  mondják,  hogy az ilyen  vállalkozásoknak zajkibocsátási  határértéket  kell
bevizsgáltatni,  amelyre  a  tapolcai  körzetközponti  jegyzőnek  van  hatásköre.  Akik  ilyen
tevékenységet  folytatnak  a  településen  tudomása  szerint  mindegyik  rendelkezik  ilyen
zajkibocsátási  határértékről  szóló határozattal,  engedéllyel.  Ezt  a  hivatal  nem engedélyezi,
nincs  is  rá  hatásköre.  Jelen  pillanatban  a  tapolcai  hivatal  álláspontja  az,  hogy  aki  ezt
sérelmezi,  neki  kellene  beméretni  akkor  ezt  a  zajt.  Ez  a  beméretés  nagyon  drága.  A
beméretésnek hivatalosnak kell lennie. Van még egy lehetőség a rendőrség kihívása. Erre a
problémára valamilyen kompromisszumos megoldást szeretnének találni. Meg legyen annak a
lehetősége, aki pihenni szeretne és meg legyen annak a lehetősége, aki szórakozni szeretne.
Ennek az egyensúlyát nagyon nehéz megtalálni a rendelkezésre álló jogszabályok miatt.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  ez  visszatérő  probléma.  A  vállalkozások  a
rendezvényeiket az idejövő vendégeknek is tervezik, ill.  sokan a programokért  jönnek ide.
Ezek a helyszínek nagyon közel vannak a magánépületekhez. Két oldala van az ügynek. Van
egy jogi része  az, hogy zaj esetén feljelentés, bevizsgáltatás és eljárást lehet indítani.  Ezt
nagyon  nehéz  teljesíteni.  Egy  másik  oldal,  hogy  kezdeményez  egy  tavaszi  turisztikai
idénynyitót,  amelyre  a  turisztikai  vállalkozások  meg  lesznek  hívva.  Megpróbáljuk  itt  egy
etikai  kódexnek  a  felállítását  elérni.  Részéről  ez  egy  vágyálom,  mert  ehhez  partnerek
kellenek, vállalkozói partnerek.  Úgy gondolja, nagyon sokan vannak, akik pihenni jönnek,
nagyon sokan vannak, akik mulatni jönnek, valahol kell helyszíneket kialakítani. A tavaly is
elhangoztak  itt  konkrét  kérések,  tudomása  szerint  abban  azért  önmérsékletet  tanúsított  a
Vakáció. 
Dianovics  Béla  Polgári  Kör  Elnöke: elmondja,  ehhez  a  témához  nem  szándékozott
hozzászólni, de adódik a kérdés. Az önkormányzat rendelkezik egy csendrendelettel, amelyet
az önkormányzat hoz létre. Tudja érvényesíttetni a maga által hozott rendeletet vagy nem? Ez
itt  a kérdés,  az összes többi ettől  kezdve líra.  Van egy csendrendelet,  be tudja tartatni  az
önkormányzat vagy nem, ez az egyszerű kérdés. Utána nem kell tologatni a kérdést. 
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Miklós  Tamás polgármester:  elmondja,  a  csendrendelet  arra  vonatozik,  amire  a  testület
hozza a rendeletet,  a felsőbb jogszabály pedig meghatározza,  hogy mit  lehet.  A testület  a
közterületre  hozhat rendeletet,  de azt,  hogy valakinek a magánterületén,  a diszkójában, az
üdülőjében milyen hanghatás van, ahogyan elmondta a jegyző asszony, bejelentéssel élhetnek
a rendőrség felé, vagy zajkibocsátási mérésnek a benyújtásával lehet tiltakozni, eljárni. 
Dianovics  Béla  Polgári  Kör  Elnöke:  a  rendelet  a  fizikai  törvény  értelmében  nem
alkalmazható,  tudniillik  a  zajt  a  kibocsátott  frekvencia  közvetíti  és  így  terjed.  Itt  ezt  a
bizonyos  törvényt  és  a  zaj  terjedési  állapotát  külön  kell  választani.  A  zaj  nem  ismer
magánterületet,  közterületet,  hanem  az  éterben  terjed.  Ebből  az  aspektusból  kellene
megközelíteni a dolgot. Ha a törvény ilyen, akkor az rossz, szíveskedjen az önkormányzat a
polgárok érdekében erről a részről megközelíteni. 
Miklós Tamás polgármester: köszöni a hozzászólást, egyetért vele.
Fizli Nándor Szepezdi u. 18. : elmondja, pesti ember, aki szeretettel jár le Révfülöpre. A zaj
problémával  kapcsolatban elmondja,  az önkormányzat  nem hozhat olyan rendeletet,  amely
ellenkezik a törvényekkel. Az emberek többsége véleménye szerint Révfülöpre azért jár le,
mert rendkívül szép hely és nagyon jó. El tudja mondani, több tíz évvel ezelőtt is járt erre,
amikor kelet és nyugatnémet találkozó hely volt végső soron Révfülöp. Rendkívül frekventált,
nagyon jól kiemelt üdülőövezet volt, ezt célszerű lenne a mai napig is megtartani, strandok
egyéb helyek felvirágoztatásával,  hogy ne menjenek el máshova az emberek. Megkérdezi,
hogy Révfülöp honlapját ki tartja karban? Erről tájékozódik nagyon sok ember,  azt látja a
legutolsó bejegyzés 2007-es dátumú. (megmutatja saját számítógépen a weboldalt.)
Miklós Tamás polgármester: ez nem a hivatalos révfülöpi honlap. Ez egy magánszemély
honlapja. Révfülöp hivatalos honlapja a www.revfulop.hu. Ez a honlap naprakész.
Fizli Nándor Szepezdi u. 18.: azért kérdezi, mert ha rákeresnek Révfülöpre, ez a honlap jön
be  elsőként.  Van-e  esetleg  az  önkormányzatnak  arra  lehetősége,  hogy  ezt  adott  esetben
megvásárolja,  vagy  letiltassa?  Célszerű  lenne  ezt  a  megtévesztő  honlapot  valahogyan
megkifogásolni. Ezt a problémát szerette volna jelezni. 
Miklós Tamás polgármester: köszöni a figyelemfelhívást. Ez nem Révfülöp honlapja, egy
ingatlanközvetítőé. Javaslata alapján megvizsgálják a felvetést, intézkednek. 
Dianovics Béla Polgári Kör civil szervezete nevében kérdezi, több alkalommal feltették már
ezt a kérdést polgármester  úrnak, bizottsági  és testületi  ülésen is, hogy az érvényben lévő
rendezési terv irányadó szabályozási vonala értelmében a Petőfi utca és a Szőlő utca részénél
az  a  helyzet,  aki  építési  engedélyt  akar  beadni,  akkor  meg  kell  osztani  az  ingatlant.  Az
ingatlanmegosztás elég komoly összegbe kerül. Érdeklődik, miután másfél két éve húzódik ez
a  dolog  és  megnyugtató  választ  még  nem  kaptak,  történt-e  ezzel  kapcsolatban  valami
pozitívum a polgárok érdekében, vagy minden a régi?
Gángó István képviselő-testület tagja: köszönti a jelenlévőket. Dianovics úr a Polgári Kör
részéről  egy  nagyon  lényegbevágó  építési  szabálynak  az  alkalmazását  veti  fel,  ami  egy
építkezni  szándékozónak  százezres  nagyságú  anyagi  kiadást  jelent.  Elmondja,  a  mostani
hatályos  rendezési  tervbe  a  kötelező  útszabályozási  vonalakra  vonatkozik,  az  5.  §  (1)
bekezdés, amelyet szó szerint ismertet. Ez azt jelenti, ha valaki a nyaralóját családi lakóházzá
szeretne átminősíteni, építési munkát nem kell rajta végezni, de az építési hatóság engedélyét
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kell kérni. Ha az ingatlanára be van húzva egy fél méteres szabályozást jelentő vonal, abban a
pillanatban él ez a szabály. Történt ebbe intézkedés, mert a korábbi időszakban a képviselő-
testület  a  7/2010  önkormányzati  rendelettel,  egy  másik  ügy  kapcsán,  intézkedett  a
következőképpen, hogy a rendelet hatályát megszüntette erre a bekezdésre vonatkozóan. Az
építési hatóság részéről érkezett egy megkeresés 12/1454-1/2011. szám alatt. Szó szerint idéz
a  megkeresésből.   Tisztázni  kellene,  ez  kb.  120-140.000  Ft-os  kiadást  jelent  egy
telekrendezésnél.
Miklós Tamás polgármester:  elmondja,  ahogyan elhangzott  az önkormányzat  hozott  egy
rendeletet,  amely eltörölte  ezt,  de gyakorlatilag  még sem működik.  Kéri  jegyző asszonyt,
hogy járjon utána a közeljövőben. Ez elfogadhatatlan.  
Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, ezek a papírok az ő rendelkezésére is állnak,
tudniillik az építéshatósági nyilatkozatot az ő civil szervezetük kérte, nekik címezve küldték
ezt  meg.  Ott  látja  a  fonákságot,  hogy  az  önkormányzat  másfél  évvel  ezelőtt  kiad  egy
rendeletet,  amelyet – újságba nem jelentette meg – de közmeghallgatáson,  testületi ülésen
elhangzott és a polgár ennek alapján, elnézést kér a kifejezésért, félre lett vezetve. Mígnem a
civil  szervezetük utánjárására született  ez a levél,  ahol az építéshatóság kijelenti,  hogy az
önkormányzat hozhatott egy ilyen rendeletet, csak „mi ezt nem vesszük figyelembe”. Mert a
rendelet csak egy féllábú rendelet, nesze semmi fogd meg jól. A polgár száját betömjük, hogy
ne jöjjön kellemetlen kérdésekkel az önkormányzat felé, aki meg veszi a fáradtságot és utána
jár, az meg kap egy olyan levelet, hogy amit az önkormányzat rendeletben publikál az meg
sajnos nem igaz.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  ahogyan  az  előbb  mondták,  úgy  gondolja,  az
önkormányzat jóhiszeműségét nem kell senkinek sem mondani, meghozták a rendeletet. Az
önkormányzat  nem kapott  ilyen  jellegű építési  határozatot.  Jegyző asszonyt  felkérte,  hogy
járjon utána. A polgárokat nem érheti felesleges kiadás. Kéri az intézkedést.
Szegvári Katalin Révfülöp: elmondja a vaddisznókkal kapcsolatban tavaly már írt levelet,
akkor  a harmadik  levélre  kapta a  tájékoztatást,  hogy a Sári  Ferenc úrnak írjon.  Tőle egy
csodálatos hosszú e-mailt kapott, amiben írja, hogy a vaddisznókat ő hasonlítaná azokhoz a
bizonyos  lepkékhez,  amelyek  pár  évvel  ezelőtt  itt  jártak  és  lezabálták  a  fákat  és  azok is
kimúltak maguktól, tehát a vaddisznóknak is csökken az életterük és ugyanígy kimúlnak. Hát
ez  sajnos  nem következett  be,  a  vaddisznók  egyre  szaporodnak,  egyre  inkább  bontják  a
kerítéseket. Mit lehetne tenni, hogy a vaddisznók költözzenek vissza az erdőbe?
Miklós  Tamás polgármester:  elmondja,  ezzel  kapcsolatban  szerveztek  egy összejövetelt,
ahol a vadásztársaság, a rendőrség illetve a megyei hivatal erre illetékes szakembere is jelen
volt. 
Kondor Géza képviselő-testület tagja: elmondja, az említett fórumon eljutottak odáig, hogy
egyedül  a  vadásztársaság  kezében  van  a  megoldás.  Belterületen  semmiféle  irtásra  nincs
lehetőség. Ha az erdőben nincs elég élelem, akkor jön le a településre a vaddisznó. Az állatok
túl vannak szaporodva, ki kell őket lőni. A vadásztársaság akkor arra ígéretet  tett,  hogy a
vaddisznókat irtani fogják, illetve a kormányhivatal képviselője ígéretet tett a vadásztársaság
felé,  ha  kell,  akkor  a  kvótát  megemelik  a  kilőhető  egyedek  számát  illetően.  Elmondja  a
társaság betartotta az ígéretet, ha felmennek a Zánka tv honlapjára, van egy viszonylag friss
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anyag,  képekkel  illusztrálva.  Elkezdték  a  hajtóvadászatos  rendszert.   Tegnapi  beszélgetés
alapján  elmondták,  hogy  ennek  terv  szerint  kell  zajlani.  Fagyott  talaj  kell  hozzá
mindenképpen.  Folytatják  Szepezd,  Révfülöp irányába  ezeket  a kilövéseket.  Be kell  látni,
hogy  egy  erdő  és  egy  nádassal  szegélyezett  tó  között  laknak.  A  vadásztársaságot
beszámoltatják, elszámoltatják, együttműködnek, de egyetlen megoldás, hogy ki kell lőni a
vaddisznókat.  Csapdába  nem  tudják  ejteni  őket,  belterületen  pedig  nem  lehet  kilövetni.
Bizalmat kell előlegezni a vadásztársaságnak. A vaddisznó akkor jön le, amikor már nem talál
élelmet az erdőben. Sajnos korlátozottak a lehetőségeik. Ha kárt okoznak ezek az állatok, a
Sári urat ki kell hívni, megállapítják a kárt és a vadásztársaságnak van erre egy elkülönített
kerete. 
Miklós Tamás polgármester: korlátozottak a lehetőségek, de élettér kell a vadnak is és most
sok vad van. Kiegészítené azzal, hogy igazából a gond az, hogy a Fülöpi hegy oldalán nem
vadásznak, nincs vadgazdálkodás. A probléma az, hogy a régi vadásztársaság perben áll az új
vadásztársasággal, nem tudnak kiegyezni, és addig nincs aki vadgazdálkodást folytasson és
kilője  a  vadakat.  Egyet  tud  az  önkormányzat  tenni  egyfajta  bejelentésekkel  a  hatóságok,
vadásztársaság felé nyomás alatt próbálják tartani. 
Fizli Nándor Szepezdi u. 18.: elmondja, konkrétan ehhez tartozna  a rókák ügye. Olvasta,
hogy lehet igényelni rókacsapdát. Nem tudja, hogyan kell eljárni, akár a vaddisznó, akár a
róka kérdéssel kapcsolatban?
Miklós Tamás polgármester: a rókák valóban elszaporodtak. A róka belemegy a csapdába,
erről  vannak  fényképek  is.  A  hivatali  út,  hogy  bejelenti  írásba,  a  jegyző  továbbküldi  a
vadásztársaságnak és nem történik semmi. A vadász sem tud mit tenni, mert belterületen nem
lehet lőni. Igazából a csapdás elejtésre van lehetőség, ezért vásárolt az önkormányzat több
csapdát, amit odaadnak, aki kéri. Javasolja továbbra is a csapdás megoldást. 

E-mailban előzetesen érkezett kérdések:
Ismerteti Kiss András jánosházi lakos megkeresését. (Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Válasz: Miklós Tamás polgármester:  nehéz időket élnek, a strandokból vannak a település
bevételei.  Úgy gondolják, ott képződjön bevétel,  ha valaki igénybe vesz szolgáltatást,  és a
strandon szolgáltatás van, mert ott előírások vannak a vízi mentő kötelező alkalmazására, a
higiénés dolgok betartására, ÁNTSZ vizsgálja a víz minőségét, stb.  Haszon szinte nincs a
strandokon.  Nem  olyan  időket  élnek,  hogy  kedvezményt  tudjanak  adni.  Déli  parton
nyilvánosak a strandok,  a part megközelíthető, itt olyan kedvezményt tudnak adni, hogy 6 óra
után ingyenes a strandhasználat, illetve 4 óra után 50%. A balatoni strandok közül az egyik
legolcsóbb belépti díjakkal a révfülöpi strand rendelkezik. 
Ismerteti  Pintér  Kálmán Révfülöp Füredi  úti  lakos  megkeresését.  (Megkeresés  a  jegyzőkönyv

mellékletét képezi.)

Válasz:  Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  elmondja,  a  földhivatalnál  megtekinthető  az  ingatlan-
nyilvántartás. 
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  arról  a  területről  van  szó,  amelyről  a  Nemzeti
Vagyonátadó Tanács döntött, hogy az önkormányzatnak adja. A szerződés megkötésekor csak
egy kisebb részét  kapta meg az önkormányzat  annak ellenére,  hogy az egészet  az eredeti
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határozatban megkapta.  A nagyobb terület  továbbra is  a Magyar  Állam tulajdonában van.
Elindították  az  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  adását.  Január  18-án  jött  a  Nemzeti
Földalapkezelőtől  egy  levél,  amelyből  úgy  tűnik  megy  tovább  a  folyamat  a  terület
megszerzésére.  Közösségi  tulajdonba  kell,  hogy  kerüljön  ez  a  terület.  Csónak,  vagy
vitorláskikötő:  a  korábbi  pályázatba  szerepelt  az  egész  ottani  terület,  strandbővítésbe  lett
volna bevonva. Most is ugyanez az elképzelés továbbra is. Csak közfeladat ellátására lehet
ingyenesen megszerezni a területet. A levél alapján tovább tudnak lépni. 
Bejelenti, hogy kezdeményezni fogja az önkormányzat a kemping 40%-ának is a visszaadását.
A  Magyar  Államhoz  átkerült,  kezdeményezni  fogják.   Biztos  benne  hogy  nem  fogják
megkapni,  de  kezdeményezni  fogják  a  Magyar  Államtól  az  egykori  teljes  kizárólagos
tulajdonában lévő területének a 40%-át kapja vissza Révfülöp nagyközség Önkormányzata.
Kéri ebben mindenkinek a segítségét. A testület a megfelelő előkészítés után tárgyalni fogja.
Csónakkikötő nincs tervezve,  ez nem önként vállalt  közfeladat.  Erre  nem kérhetnék ezt  a
területet ingyenesen. 
Ismerteti Lakatos Sándor nevében írt e-mail levelet. (levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor  Géza  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  háromszor  sürgették  már  meg  ezt  a
problémát és a sors iróniája, hogy ez az e-mail tegnap jött a hivatalba és 15 perccel később
látták a kosaras kocsit. Odamentek, hogy ezt feltétlenül csinálják meg, de azt mondták akkor
ezt  már  megcsinálták.  Sajnos  a  bejelentésekre  nincs  visszacsatolás,  ezért  a  bejelentéstől
számított 2 hét múlva kimegy egy kolléga a hivatalból megnézi, hogy elhárították-e a hibát,
ha nem akkor a következő nap felszólítást küldenek a cégnek. A hiba elhárításra került, a kért
lámpa világít. Kéri a lakosság segítségét. 
Ismerteti Lux Judit Révfülöp Kacsajtos dűlő e-mail levelét.
Miklós  Tamás  polgármester:  köszöni  a  javaslatokat.  Elmondja  továbbá  a  Révfülöp
határában lévő „Viszontlátásra” tábla hátoldala tiszta rozsda. Kéri ebben történjen intézkedés
a felújításra és a virágosításra vonatkozóan. Tavaszra meg kellene csinálni.
Megkérdezi van-e kérdés?
Horváth László Révfülöp Balaton u.:  kérdése, hogy amit régen ők csináltak, vízvezeték,
szennyvizet,  villanyt,  gázt  ez  a  vagyon  hova került?  Ki  gazdálkodik  ebből,  ki  kap  ebből
valamit?  A  nyugdíjasok  vagyoni  eszköze  nagyon  rossz,  ahogyan  az  árak  növekednek.  A
Balaton utcába nagy forgalom van, az út alatti vezetékek gyakran eltörnek. Csőtöréskor kapott
egy telefonszámot, hogy intézkedjen. Neki kell intézkedni, ki kap ezért fizetést? Ez nagyon
érdekes volt, aki bejelenti intézkedjen? Mondta nekik, hogy villanyoszlop mellett jön fel a víz
és ki fog dőlni, 5 perc múlva ott voltak a gépek. Három gép, három emberrel!Az útnak nincs
alapja  a  forgalom felfelé  van  terelve.  Lehetne  valamit  csinálni?  A víz,  villany,  gáz,  elég
tetemes összeget követel a nyugdíjasok pénztárcájából. Egyedül él. Oda kellene figyelni, mi
az, hogy a szolgáltató úgy játszik a polgárokkal, ahogyan akar. Ki ellenőrzi, hogy jogos, nem
jogos ilyen tekintetben? Felesége meghalt két éve és még mindig kap nevére szóló papírokat a
polgármesteri hivatalból. Sokan vannak a hivatalban, nem is gondolta volna. Mégis előfordul,
hogy a szomszéd asztalnál nem tudják, kinek küldenek levelet. Erre jó lenne odafigyelni. Ne
molesztálják az embereket. Akik elhunytak még mindig nyilvántartásban vannak! Miért?
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Tóthné Titz  Éva jegyző:  meg  fogják nézni  mi  történhetett,  általában  a  kollégák törlik  a
nyilvántartásból.  Vitatja,  hogy  nem  tudja  az  egyik  asztal,  hogy  mit  csinál  a  másik.  Az
lehetséges,  hogy  az  adóból  nem  került  törlésre,  mert  valamilyen  bejelentés  elmaradt.  A
népesség-nyilvántartó  program nincs  összekapcsolva  az adó programmal.  Elnézést  kér,  ha
ilyen előfordult. Nincsenek sokan a feladathoz mérten.
Miklós  Tamás polgármester:  a felvetésre  intézkedés  történik.  Mindenhol  egy-egy ember
dolgozik,  nincs helyettes,  kevés  a hivatal  létszáma,  mert  mindig  ott  kell  lenni.  Úgy látja,
maximálisan  próbál  megfelelni  a  hivatal.  Többször  kaptak  köszönetet.  A  szolgáltatókkal
kapcsolatban osztja a véleményét a hozzászólónak, de hivatalosan nem tudnak semmit tenni.
Igaza van, hogy diktálnak a szolgáltatók. Ez a jogi része, a hivatal ebbe nem tud beleszólni.
Van  egy  emberi  oldala,  ő  is  próbálja  ezt  mindenhol  elmondani.  A  hivatalnak  nem ez  a
feladata.
Tóthné Titz Éva jegyző: felajánlja, különösen az időseknél, ahol a szolgáltatókkal problémák
merülnek  fel  és  nem  tudnak  intézkedni,  van  egy  családsegítő  szolgálat,  akihez  lehet
segítségért fordulni, a hivatalba fel lehet keresni.
Miklós Tamás polgármester: a vízközmű vagyon állami vagyonná lett. Amikor megépült
egy-egy csatorna,  amihez  hozzájárultak  a  lakosok is,  műszaki  átadásra  került,  átkerült  az
önkormányzathoz,  az  önkormányzat  pedig  tovább adta  a  szolgáltatónak  üzemeltetésre.  Ez
most a Magyar Állam tulajdona. Az önkormányzat tulajdonrészét most pontosan nem tudja
megmondani. Elfogadták a víziközmű törvényt, ami rendelkezik ennek a hasznosításáról. 
Ferenczi József Révfülöp Kossuth u. elmondja, a Badacsonyi út és a Füredi út mentén óriási
a  zavar,  azért  mert  meg  lehetne  kímélni  az  egészséget,  ennek  az  útnak  a  vonalában
változásnak kell létrejönni, mégpedig rövid időn belül. Nem klimatizációról van szó, az ott
lakók jól szeretnék érezni magukat. Vonatok, autók járnak, valami sérülés érte azt a területet.
Ha feljebb mennek 50 métert, azok a lakók tovább élnek, mint akik a vasút és a főút mellett
laknak. 
Miklós Tamás polgármester: nem kell pánikot kelteni, a környezeti hatások valóban jobban
terhelik az út mellett lakókat. Elég sok a zöld ezen a területen.  Több bejelentés jött,  hogy
ráférne a  főutcára a  virágosítás, rendezettebbé tétel. Idei évben ezt is tervezik. 
Fizli  Nándor Révfülöp Szepezdi utca:  közbiztonság kérdése. Ha jól tudja itt  megszűnt a
rendőrőrs,  várható-e hogy esetleg több rendőr lesz a környéken? Sajnos ők azok, akikhez
tavaly betörtek és elvittek mindent az utolsó csavarig a lakásból. Ez nem mindig vet jó fényt
Révfülöpre, ennek ellenére nagyon szeretik és visszajárnak. Van-e lehetőség arra, hogy az
önkormányzat támogasson egy olyan civil szervezetet, amely legjobb tudomása szerint eddig
működött, de valamiért most nem működik. Ez a helyi kezdeményezésű polgárőrség. Állítja,
hogy minden üdülőtulajdonos fizetne egy meghatározott összeget, még akkor is, ha ezt adó
vagy bármilyen formájában szednék be, azért, hogy rendszeresen az utakon járjanak végig. 
Miklós Tamás polgármester:  elmondja,  az önkormányzat  mindig is támogatta  a polgárőr
egyesületet.  A  polgárőr  egyesületnek  nincs  vezetője,  nincs  aki  vinné  ezt  az  egyesületet,
lényegében megszűnt ez az egyesület. Ha érez valaki affinitást, hogy felvállalná, indítsa meg,
az önkormányzat részéről mindenféle támogatást meg fog kapni. Előbbre vinné a biztonság
ügyét, ha lenne egy ilyen Révfülöpön. Nem szűnt meg a rendőrőrs, hanem Badacsony, mint
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város felépített egy rendőrőrs épületet. Pályázatot nyújtottak be városháza építésére, amelynek
kiegészítő  épülete  volt  a  rendőrőrs.  Átköltözött  a  rendőrőrs  oda.  A  rendőrőrs  területe
Révfülöptől  Balatonedericsig  tart.  Ezt  a  részt  kell  nekik  ellátni.  Révfülöp önkormányzata
tiltakozott  mind  a  Belügyminisztériumnál,   Hatala  főkapitány úrnál,  a  megyei  főkapitány
úrnál és kezdeményezték  azt,  hogy maradjanak meg Badacsonyban is  és Révfülöpön is  a
mögöttük lévő területeket – Káli-medencében – kisebb létszámú rendőrsökkel kellene a rendet
fenntartani. Felvetette, hogy egy olyan időszakban, amikor arról beszélnek, hogy rendőr kell
minden egyes településre, Révfülöpről viszont elvezényelték a rendőrsöt. Az önkormányzat
támogatta a rendőrőrsöt. Ígéretet kaptak arra, hogy megerősített körzeti megbízotti szolgálat
fog itt működni. Meghívják egy beszámolóra az illetékes kapitány urat. 
Fizli Nándor Révfülöp Szepezdi u. adott esetben várható-e amikor összevonásra kerülnek az
önkormányzatok, ismét visszakapja Révfülöp a rendőrőrsöt?
Miklós Tamás polgármester: sok mindent felajánlott az önkormányzat, akár az épületet is
biztosította volna. Próbálkozni lehet, az önkormányzatok nem szűnnek, meg, mindenhol lesz
önálló önkormányzat, a közös hivatal erősíthetné ezt.
Horváth László Révfülöp Balaton u.: elmondja, a Probió küldi a számlát és készenléti díjat
kell fizetni. Amiért nem dolgozik meg, azt nem hiszi, hogy jár. Miért nem magyar neve van a
Probiónak. Hogy mennyien vannak a hivatalnál azt ő nem tudja, de ha a kutyája, kimegy egy
pillanatra, amíg bejár kocsival, abban a pillanatban lefényképezik. Erre van pénz, idő, ember?
Akkor bizony sokan vannak, nem?
Bódis  Lászlóné  Révfülöp  Ifjúsági  ltp.:  a  képújsággal  kapcsolatban  elmondja,  rossz  a
betűtípusa, zsúfolt, alapja rossz, nem lehet elolvasni. Lazább, ritkább sorok kellenének, több
oldalon megjelentetve. Elmondja, polgármester úrral találkoztak a polgármesteri fogadóórán,
arra szeretne rákérdezni. Akkor még jó idő volt, azóta síkos van. Amire felhívta a figyelmet
az útkereszteződésben a Petőfi útról feljövő forgalom, tehát a hegy felé tartó forgalom felér az
útkereszteződésig, ahol a feljövőnek jobbkéz szabályt kellene adni. Ha síkos, jeges az út nem
tud megállni, mert, ha megáll, vissza kellene neki tolatni. A Rebeka presszó mellett van egy
élelmiszer  bolt,  ahova  az  élelmiszert  szállító  autók  is  feljönnének,  ha  engedné  az
útkörülmény.  Ha  az  útkereszteződésbe  jobbkéz  szabályt  kell,  hogy  adjon,  akkor  a
teherautónak is ugyanúgy vissza kell tolatni. Tapasztalta, hogy személyautó szeretett volna
felmenni utánfutóval és 20 cm-re a kerítésüktől úgy tudott lavírozni, hogy fel tudjon jutni. Le
volt fagyva az út. A polgármesteri hivatal mögött van egy parkoló, gyakorlatilag a parkolótól
egészen az orvosi rendelőig ez a szakasz nagyon sötét. Nem lehet látni semmit, sem a parkoló 

nincs  kivilágítva,  sem  az  úton  nem  működik  a  közvilágítás.  Kéri,  ennek  a  résznek  a
közvilágítás megoldását. Köszönettel tartozik a dolgozók felé, akik a temetőben október vége
felé  gyönyörű  rendet  csináltak.  Kondor Géza felé  köszöni,  hogy a nyári  bejelentésükre  a
Petőfi utcában az utcára kinőtt, bokrokat, fákat levágták. A temetővel kapcsolatban elmondja,
hogy a nyugdíjas klub megcsináltatta az ismeretlen katona sírját és az egyik elesett katonának
emléket.  Úgy  tudja   május  8-án  a  Győzelem  Napján  koszorúznak  a  Czigány  Károly
emlékműnél, meg lehetne-e oldani, hogy erre a két katonára is helyezzenek el koszorút.
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Miklós  Tamás  polgármester:  válasz:  elmondja,  a  tábla  elhelyezéssel  kapcsolatban  az
intézkedés  folyamatban  van.  Sok  minden  más  is  elhangzott  a  nyilvános  polgármesteri
fogadóórán.  A fogadóórán elhangzottakról  egy rövid  cikket  elküld  a  Révfülöpi  Képek-be
hogy milyen felvetések, javaslatok voltak, ez a következő számban meg fog jelenni. Parkoló
közvilágítás: itt nincs oszlop, tényleg nincs közvilágítás, saját kandeláberes, energia-takarékos
égők  vannak,  ennek  éjjel  égnie  kellene,  illetve  a  postánál  van  még  világítás.  Kértek
árajánlatot,  több millió forintba kerül a közvilágítás kiépítése. Többen is megjegyezték, hogy
nagyon  sötét  ez  a  rész,  ez  pénz  kérdése.  Elmondja,  összesítették  az  összes  igényt,  amit
közvilágításra  bejelentettek  30 oszlop  és  28 lámpa.  Ennek az  árajánlata  8,5  millió  forint.
Többféle konstrukció van rá. A testület foglalkozik ezzel a kérdéssel valamelyik ülésén. Kéri
a  hivatali  kandeláberek  legyenek  felkapcsolva.  Képújsággal  kapcsolatban  itt  vannak  az
illetékesek, kéri jobban odafigyelni. Kérte, hogy a képújságba nem hosszú szöveget kell közzé
tenni, csak rövid utalást, felhívást. Koszorúzás: nyugdíjas klub által kezdeményezett emlékmű
állítás volt, biztos benne, hogy a klub több civil szervezettel együtt meg fog emlékezni. Kéri a
rendezvényszervezőt,  hogy  a  kapcsolatot  a  civil  szervezetekkel  vegye  fel.  Az  elhangzott
kérdésekre  igyekeztek  választ  adni,  és  azokat  a  legjobb módon  megoldani.  Úgy gondolja
erősödött az önkormányzat csapata is. 2006-ban is elmondta, hogy maguknak kell megoldani
a  maguk  problémáit,  nem  mutogatni,  hanem  tenni  kell.  Kommunikálni  kell  lehetőleg
békességre törekvően, mert ahol békesség van, ott van fejlődés. 
Gángó István képviselő-testület tagja: bejelentést szeretne tenni. Vallja, hogy a Révfülöpön
lévő  üdülőtulajdonosok  szellemi  kapacitását  ki  kellene  használni.  Egy  ilyen  révfülöpi
üdülőtulajdonos találmányát szeretné megismertetni a jelenlévőkkel, a település szolgálatába
állítani.  Ez  a  közlekedés  biztonságának  a  javítását  szolgálná.  Bemutatja  a  készüléket.
Elmondja továbbá, hogy nehéz gazdasági helyzetben vannak, nagyon sok révfülöpi fiatalnak,
egyedülállónak  a  problémáját  képviseli  azzal,  ha  kezdeményezi  a  képviselő-testületnél,
január,  február,  március,  esetleg  április  hónapokban,  ameddig  nem  indul  be  a
közmunkaprogram, még ha az önkormányzatnak anyagi megterhelést is jelent, biztosítsanak
munka lehetőséget, hogy fizetéshez jussanak ezek a fiatalok. Nagyon soknak nincs jövedelme,
megélhetése. 
Miklós Tamás polgármester: annyival egészítené ki, nagyon várták a közmunka programot
és mindent meg is tettek. 
A fizikai állománnyal és a nyáron dolgozókkal egy kötetlen év végi beszélgetésen vett részt,
ígéretet tett arra, hogy a közmunkát idén is megpróbálnak minél több embernek a

-  közmunkaprogram  keretében  –  biztosítani.  Minden  lehetőséget  megragadnak.  El  kell
helyezkedni, vagy létesíteni kell munkahelyet, vagy el kell menni munkahelyre dolgozni. Ezt
mindenkinek magának kell megoldani, akármilyen nehéz is. Az önkormányzat a legnagyobb
munkáltató. A pénz egyre kevesebb. Az önkormányzat csak azért munkahelyet nem hoz létre,
hogy szociálisan tudjanak biztosítani. Ez életképtelen. Arról szól a közmunka, hogy akik nem
találnak  munkát  azoknak  legrosszabb  esetben  az  önkormányzat  ad  munkát,  ami  olyan
alacsony összegű, hogy majdnem éhen lehet halni, de mégis csak ad valami juttatást. Egyetért
képviselő  úrral,  hogy  jó  szándékkal  áll  mellé,  hogy  próbáljanak  meg  segíteni.  Elmondja
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tegnap jött  egy e-mail  a  munkaügyi  hivataltól  és a mai  naptól  2 fő dolgozik a hivatalnál
március 31-ig 8 órás munkaidőben. Tegnap jött az első tájékoztatás, hogy a jövőben 6 órás
közmunkára lesz lehetőség, 6 vagy 8 hónapos időszakra. Várhatóan márciustól fognak ezek
indulni. Az önkormányzat próbál segíteni, nagyon nehéz ezt megoldani. Nincs munkahely és
munka. A balesetmentes közlekedés nagyon fontos téma, fontos dologra hívta fel a figyelmet
képviselő úr.
Megköszöni a jelenlévők és televízió előtt ülők nézők  türelmet, a javaslatokat, véleményeket.
A közmeghallgatást 19.15 órakor berekeszti.  Kéri a jelenlévőket, hogy egy pohár bor mellett
folytassák a beszélgetést.

kmft.

Miklós Tamás Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Kondor Géza                             Eitner József 

képviselő-testület tagja
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