
Jegyzőkönyv

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  május  17-én 
(hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Eitner József, Dr. Németh Csaba, Gángó István,
Simonné Lakosi Erzsébet, Székely Szabolcs képviselő-testületi tagok.

Távolmaradását bejelentette: Török Péter alpolgármester, Ujváriné Handó Melinda képviselő-
testületi tag.
A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Müller Márton főtanácsos.

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait.  Megállapítja,  hogy  a 
képviselő-testület  ülése  határozatképes,  mivel  a  7  fő  képviselőből  5  fő  képviselő  és  a 
polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Simonné Lakosi Erzsébet és 
Székely Szabolcs képviselő-testületi tagokat.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv  hitelesítők:  Simonné  Lakosi  Erzsébet,  Székely  Szabolcs  képviselő-testületi 
tagok.

Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó javaslatot.

Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

Napirend
1.) Révfülöp Jancsi utca útburkolat felújítására árajánlatok elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
    Előadó: Miklós Tamás polgármester
2.) Révfülöp Óvoda köz felső szakaszának útburkolat felújítása. (szóbeli előterjesztés)
    Előadó: Miklós Tamás polgármester
3.) Millenniumi Kilátóba panoráma teleszkóp beszerzése.(szóbeli előterjesztés)
     Előadó: Miklós Tamás polgármester
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1.) Révfülöp Jancsi utca útburkolat felújítására árajánlatok elbírálása.
(szóbeli előterjesztés)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  képviselő-testület  fontosnak  tartotta,  hogy 
próbáljon az útfelújításokban is  előbbre lépni.  Az idei  évben elfogadott  költségvetésben a 
Halász utca  egy szakaszának felújítását  tervezték,  erre  7  millió  forintot  el  is  különítettek. 
Ennek megvalósítását szakemberrel felmérték és kiderült, hogy megvalósítása többszöröse a 
tervezett összegnek, és közbeszerzési eljárás köteles lenne. Ezzel foglalkozni kell a jövőben. 
Tavalyi évben sikerült pályázati pénzen a Szepezdi utcát felújítani a település keleti oldalán. 
A legtöbb lakossági bejelentés a nyugati részen a Jancsi utca felújításával kapcsolatban merült 
fel. Megnézték azt is, ennek a résznek mennyibe kerülne az aszfaltozása az idei évben, ez 
beleesne-e a közbeszerzési eljárásba. Felkéri Müller Mártont ismertesse az árajánlatokat.

Müller  Márton  főtanácsos: elmondja,  két  árajánlat  érkezett  a  Jancsi  utca  útburkolat 
felújításával  kapcsolatban.  Az  egyik  ajánlatot  a  Munkagép  Kft.  Keszthely  adta,  a  másik 
ajánlatot  pedig  a  Magyar  Közút  Nonprofit  zrt.  Veszprém.  A  Munkagép  Kft.  Keszthely 
ajánlata bruttó 6.984.450.- Ft, a Magyar Közút Nonprofit zrt. Veszprém ajánlata pedig bruttó 
7.304.550.- Ft.  A műszaki tartalom a Jancsi utca teljes szakaszára vonatkozik.  A felmérés 
szerint 1.824 m2, akna fedlapok szintbeemelése és egy 5 cm vastagságú AC 11-es aszfalt 
bitumenes kopóréteg kialakítására vonatkozik.

Miklós Tamás polgármester: Jancsi utca teljes hosszában lehetőség nyílna az aszfaltozásra. 
Sok lakossági bejelentés érkezett, sok utca nyílik ebből az utcából. Sok állandó lakos is lakik 
abban a térségben. Ehhez nem kell  közbeszerzési eljárás lefolytatása.  Május végén, június 
elején elkészülhetne az utca aszfaltozása. A fedezet rendelkezésre áll. Sok igény merült fel 
ezeket rangsorolták, ez az utca szerepelt az első helyen. 

Dr.  Németh  Csaba  képviselő-testületi  tag:  elmondja,  tudomása  szerint  a  Jancsi  utca 
burkolata szilárd burkolat, ezzel szemben úgy érzi az Aranyhíd utcából több igény, bejelentés 
érkezett. Nem lenne-e az Aranyhíd utca előbbre való? A Jancsi utcában tudomása szerint 8 
állandó személy lakik. 

Simonné  Lakosi  Erzsébet  képviselő-testület  tagja:  kérdése,  mennyi  a  közbeszerzési 
értékhatár most, amit nem érnek el? Választani kell a Jancsi utca és az Óvoda utca között?

Müller  Márton  főtanácsos:  válasz:  ebbe  a  Szepezdi  utcát,  ill.  az  Óvoda  utcát  kell 
beleszámítani, még alatta vannak.

Miklós Tamás polgármester:  az Óvoda utca felső szakaszáról van csak szó, az óvodától a 
Petőfi utca csatlakozásáig. A DRV-nek sávosan helyre kell állítani. Ez a közbeszerzést nem 
érintené.

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: kérdése, az Aranyhíd utcára van árajánlat?
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Müller  Márton  főtanácsos:  írásbeli  beadvány  nincs,  szóban  volt  több  bejelentés  2-3 
embertől. Az utca bazalt zúzalékkal fröcskölt, ami átmenet a szilárd burkolat és a murvás út 
között, már felveri a fű is, alapja nincsen. 

Miklós  Tamás  polgármester:  az  Aranyhíd  utcát  jobban  meg  kellene  nézni,  hogy  azt 
elkészítsék. 

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: javasolja, hogy arra a részre legalább kérjenek 
árajánlatot. A kempingtől kifele menő út is nagyon rossz állapotba van, a fák gyökerei miatt. 
Tervet kellene csináltatni, legyenek körülbelüli árak az utak javítására. 

Miklós  Tamás  polgármester:  kátyúzásba  most  tervezik  a  kemping  melletti  út  javítását. 
Elmondja,  elkészítették  az  egész  település  belterületére  az  utak  elemzését,  hol  mit  kell 
kijavíttatni, milyen táblákat kell kihelyezni, a szakértői anyag tavaly elkészült. Erről beszéltek 
is. Ismerteti a lakossági bejelentések alapján elkészült listát. A listát mindenkinek kiküldi a 
májusi ülésre.

Gángó István képviselő-testület tagja: meglepődve hallja, hogy elkészült az anyag az utak 
állapotáról,  ők  miért  nem  ismerhették  meg  ezt?  A  bizottságnak  kellene  tárgyalni, 
meglepődött, hogy ilyent fognak tárgyalni. Legalább egy bizottsági szinten egyeztetni kellett 
volna. Szakmai kérdés. A Jancsi utcában valóban egy burkolat megerősítés történik, de ha 
megnézik a keresztirányú utcákat a hegy felőli oldalon, mint várható rámegy a csapadék, oda 
hordja a hordalékot. Megemelkedik a szintje, a lefolyás megváltozik. Érzése szerint ezt nem 
szabadna  így  csinálni,  alaposan  meg  kellene  nézni  hogyan  tovább.  Úgy érzi,  utcahosszal 
szerepel az Aranyhíd utca, ugyanis már 2001-2002 évben is szóba jött. Az utóbbi időben már 
jobban  csak  a  Kiss  Zoltán  szorgalmazta.  Az  előző  polgármester  ígérte  meg  a  Jancsi 
utcaiaknak,  ha  lecsatornáznak,  akkor  helyreállítatja  az  aszfaltot  az  utcában.  Megszavazza, 
mert  ha van rá pénz,  aszfaltozzanak,  azzal  javítják a  közlekedési  viszonyokat,  de ezzel  a 
dologgal  kell  szembenézni.  Felvették  a  70  milliós  hitelt,  meg  kell  nézni  a  Szőlő  utcát, 
lakótelepi utcákat, Fürdő utca, Petőfi utca szakasza, leaszfaltozták Varga György környékén, 
nincs benne a szennyvízcsatorna. Nehéz helyzetbe van. Erre öt percen belül nem tud választ 
adni, valószínű tartózkodni fog, nem azért mert nem akarja, hanem amiatt, hogy feleslegesen 
dobják ki a pénzt. 

Simonné  Lakosi  Erzsébet  képviselő-testület  tagja: van-e  arra  információ,  hogy  lesz-e 
pályázat az idei évben a szilárd burkolatú utak felújítására?

Miklós Tamás polgármester: Révfülöp útjaira vonatkozó paraméterekkel tudomása szerint 
nem lesz az idei évben pályázat. 

Gángó István képviselő-testület tagja: az a megérzése, hogy inkább ezek meg fognak nyílni 
és fel kell ezekre készülni. 

Miklós Tamás polgármester: támogatja képviselő úrnak azt a javaslatát, hogy vizsgáltassák 
meg, méressék fel az Aranyhíd utcát, kérjenek rá akár árajánlatot. 
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Gángó István képviselő-testület tagja: ha lenne lehetőség azt mondaná, hogy a csapadékvíz 
elvezetési tervvel kezdődve az utak nyomvonalát kellene rendbe tenni, utána megkezdeni a 
burkolatok  stabilizálását.  Sok  helyen  az  utakra  belógnak  az  ágak,  villanyoszlopok  a 
közlekedési területen vannak, el vannak sövénnyel kerítve, közlekedési lehetőségek nincsenek 
biztosítva, utána kellene a burkolatot felújítani. 

Miklós  Tamás  polgármester:  támogatja,  hogy  rendeljenek  meg  az  Aranyhíd  utcára  egy 
műszaki  javaslatot,  milyen  technológiát  kell  alkalmazni  és  ennek  alapján  mérjék  fel  és 
kérjenek egy árajánlatot.  A Jancsi  utca előkészített  állapotban  van.  Most  van rá pénzügyi 
lehetőség. Beterveztek a Halász utcára 7 millió forintot, ezt nem tudják megcsinálni, viszont 
lehetőség van a legtöbbet kért út felújítására konkrét árajánlatok mellet. A Jancsi utcát nem 
terveztették,  a felújítására kértek árajánlatot.  Víz, csatorna ezen a részen cserére került.  A 
forrás  rendelkezésre  áll.  Az  árajánlatok  alapján  javasolja  a  legkedvezőbb  ajánlatot  adó 
Munkagép Kft. ajánlatát fogadja el a testület és bízzák meg a munka elkészítésével. Közben 
tegyenek lépést az Aranyhíd utca felújítására, ha van rá pénzügyi lehetőség, esetleg készítsék 
elő.  Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Jancsi  utca  felújítására  beérkezett  árajánlatok  alapján 
6.984.450  Ft  értékben  a  Munkagép  Kft.  Keszthely  ajánlatát  fogadják  el,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

42/2010. (V.17.) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Jancsi utca 
útburkolat  felújítás  kivitelezési  munkáival  a  legalacsonyabb br.  6.984.450.-  Ft 
ajánlatot  adó  Munkagép  Kft-tét  (Keszthely)  bízza  meg.  A  beruházáshoz 
szükséges  pénzügyi  fedezet  a  2010.  évi  költségvetésben  felhalmozási 
előirányzatként rendelkezésre áll.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés 
megkötésére.

Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2010. május 30.

2.) Révfülöp Óvoda köz  felső szakaszának útburkolat felújítása.   (szóbeli előterjesztés)  
Miklós Tamás polgármester: felkéri Müller Márton főtanácsost ismertesse az előterjesztést.

Müller Márton főtanácsos: elmondja, az Óvoda utcában, az óvoda épületétől a Petőfi utca 
torkolatáig  volt  egy  vezetékcsere,  ez  által  hosszában  felbontásra  került  az  aszfalt.  Több 
közműépítési  munka is  folyt  ezen a 470 m2-es  részen.  A DRV zrt  megbízásából  a DRV 
Mélyépítő  Kft.  az  elmúlt  évben  elvégezte  az  Óvoda  utcában  az  ivóvíz  hálózat 
rekonstrukcióját. Az önkormányzat kért egy ajánlatot azzal, hogy mi lenne, ha elvégeznék az 
egész szélességű aszfaltozást.  Ők a Magyar  Aszfalt  Kft-től  mellékeltek egy árajánlatot.  A 
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Magyar Aszfalt bruttó 1.391.544 Ft-os ajánlatot adott egy 4 cm vastagságú felületi kopóréteg 
kialakítására, ebben benne vannak a közműaknák szintre emelése is. Ivóvíz helyreállítás miatt 
levonásra kerülő a sávos aszfaltozás költsége (ezt a DRV Zrt. fizeti) bruttó 283.835.- Ft. Az 
önkormányzat  által  fizetendő  rész  bruttó  1.107.709.-  Ft  lenne.  Ennyibe  kerülne  ennek az 
útszakasznak a kialakítása. 

Miklós Tamás polgármester: ezen kívül a kátyúzás a jövő héten indul a településen.

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: lehet olyan igényt az építő céghez benyújtani, 
hogy ez érdesített felszín legyen, mert télen nagyon kritikus oda a feljutás. 

Müller Márton főtanácsos: erre műszaki megoldást kell találni, most nem tud erre választ 
adni.

Simonné Lakosi  Erzsébet  képviselő-testület  tagja: elmondja,  az  Óvoda utcai  vízhálózat 
felújítással  kapcsolatban  Rácz  György  lakásával  szemben  a  játszótér  kapujától  egy  kicsit 
lejjebb most is van egy gödör. Ott csinált a DRV egy feltárást, annak a felújítása nem történt 
meg, azóta is ott tátong egy lyuk. Ezt is meg kellene nézni. Óvoda utca alsó része is nagyon 
rossz állapotban van. Nem gondolta, hogy az út felújítására írásos kérvényt kell benyújtani.

Miklós Tamás polgármester: kéri Müller Mártont nézzék meg az Óvoda utca ezen részét, 
továbbá kéri  az érdesített  felületnek nézzenek utána.  Ha ennek árkülönbözete  van,  később 
egyeztetnek. Szavazásra bocsátja, aki egyetért az Óvoda utca felújításával a DRV zrt. által 
bonyolított módon, teljes szélességben, a fenti árajánlattal – figyelembe véve, hogy érdesített 
felület kerüljön kialakításra – és elfogadja a felújításra tett ajánlatot, kézfeltartással szavazzon.

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

43/2010. (V.17.) határozat

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Óvoda köz
-  óvoda  épületétől  a  Petőfi  utca  csatlakozásáig  történő  -   felújításával.  A 
felújítással a Magyar Aszfalt Kft-tét bízza meg br. 1.107.709.- Ft összegben. A 
kivitelezés  érdesített  felülettel  történjen.  A  felújítás  a  2010.  évi  költségvetési 
tartalékkeret terhére történik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Miklós Tamás polgármester

3.) Millenniumi Kilátóba panoráma teleszkóp beszerzése.(szóbeli előterjesztés)
Miklós Tamás polgármester:  elmondja,  régi igény a kilátónál  is,  hogy a szolgáltatásokat 
fejlesszék, többek között, hogy a kilátást még jobban elősegítsék. Felmerült egy távcsőnek a 
beszerzése.  Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  tavaly  a  kilátóban  6600  fizető  látogató  és 
1.021.500 Ft bevétel volt 100 és 200 Ft-os belépőkkel.  Becslések szerint 14-15.000 látogató 
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keresi  fel  a  kilátót.  Részletesen  ismerteti  a  panoráma teleszkóp beszerzésével  kapcsolatos 
tudnivalókat. Ez egy olyan eszköz beszerzése, amely pénzbedobós, be lehet állítani az időt. 
Automata  időzárral  ellátott  megfigyelő  távcső,  25x100-as  objektívvel.  Az  időjárás 
viszontagságainak ellenáll. Ismerteti a paramétereket. A távcsőre ajánlatot adtak 720.000 Ft + 
áfa összegben, tehát 900.000 Ft lenne a beszerzése. Az Áfa visszaigényelhető. A belépődíjban 
nincs benne ennek a használata. Számítások szerint ez a beszerzés 2-3 év alatt megtérülne. 
Javasolja a beszerzését, ennek megvásárlására a tartalékkeret terhére lehetőség van.

Gángó István képviselő-testület tagja: kérdése, nem fogják a kilátóból ezt ellopni?

Miklós Tamás polgármester: a távcső rögzíthető, ez kockázat természetesen,  de a kilátókba 
szinte mindenhol van. A rögzítését megvizsgálják. Turisztikai termék, ez plusz bevételt fog 
hozni a településnek. Ez egy lehetőség.

Simonné Lakosi Erzsébet képviselő-testület tagja: elmondja, a kilátó fából készült, hogyan 
hegesztik fel a kilátóba?

Miklós Tamás polgármester: ha felhatalmazást kapnak a testülettől előtte megnézik, hogyan 
lehet rögzíteni  biztonságosan.  Remélhetőleg nem fogják ellopni.  Augusztus végén le lehet 
szerelni.

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, a soproni kilátóban ez úgy működik, 
hogy lehet távcsövet bérelni 100 Ft-ért. Ez sokkal olcsóbb lenne. Egyébként támogatja.

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: az ötletet egyetértve támogatja, ne legyen ott 
állandóan kitéve. 

Miklós  Tamás  polgármester:  a  javaslat  az  lenne,  hogy  a  nyári  idényre  addig,  amíg 
személyes felügyelet  van, szerezzenek be ilyen eszközt, a beszerzés előtt vizsgálják meg a 
biztonságos elhelyezését.

Simonné Lakosi  Erzsébet  képviselő-testület  tagja:  nem támogatja,  mivel  6 óra után ott 
nincs senki, ez után is mennek fel oda vandálkodnak, szétszedik, felfeszítik  a pénzes ládát. 
Nem központi helyen van, ez a hegyen van, ahol ritkán járnak. 900.000 Ft-ot kifizetnek és 
lehet, hogy egész nyáron nem tudják használni, mert már egy hónap alatt szétvandálkodják az 
egészet. Székely Szabolcs által javasolt távcső vásárlását jó ötletnek tartja. 

Székely  Szabolcs  képviselő-testület  tagja:  kérdése,  miért  nem teszik  le  a  kikötőbe ezt  a 
távcsövet? Itt biztosan többen használnák. Itt az éjszakai őrzése is megoldott lenne. Nádas 
csárdától a foci pálya felé van egy füves rész, oda ki lehetne rakni. Vegyenek egyet, tegyék ki 
próbaképpen. Lehet időzáras kazettát venni. 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, akik oda felmennek, viszik a távcsövet, 
nem biztos,  hogy erre ott  igény van. Elmondja,  a kilátót  perrel  tudták megépíteni,  mert  a 
három tulajdonossal perbe volt az önkormányzat. Nem jól sikeredett, luxus kilátó lett.
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Miklós  Tamás  polgármester:  ezzel  nem  ért  egyet,  a  település  meghatározó  turisztikai 
attrakciója  a  kilátó,  rengetegen  mennek  fel.  Igényes,  jó  állapotban  van  a  kilátó,  erről  ne 
vitatkozzanak.

Miklós  Tamás  polgármester  a  vitában  kialakult  vélemények  figyelembevételével,  a 
Millenniumi  kilátóba  panoráma  teleszkóp  beszerzésére  irányuló  előterjesztését, 
napirendi indítványát visszavonja. 

B e j e l e n t é s

Gángó István képviselő-testület tagja: Jókai utca sarkán lévő oszlopon már egy hete nem ég 
a lámpa,  kéri  az intézkedést.  Orvosi  rendelő tetején megkezdte  a szél  a cserepet.  Kb. két 
hónapja felvetette egy bizottsági ülésen, hogy az iskola előtt lévő buszmegállóban a léceket 
felszedték, azóta sem történt semmi.

Miklós  Tamás  polgármester:  kéri  Müller  Mártont,  hogy  jelezze  Cevek  Illés  felé  a 
felvetéseket.

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, már kétszer szólt a letört fával és a 
nádkupaccal kapcsolatban. Mi értelme van bármit szóvá tenni, ha eltelik kettő hónap és azóta 
sem  képesek  ezt  eltakarítani.  Földön  fekvő  száraz  ágról  van  szó.  Érdemes  lenne  arról 
gondolkodni,  ahogyan  balatonalmádiban  lemetszették  a  nyárfákat  4  m  magasságban,  és 
gyönyörűen  kihajtott.  Érdemes  lenne  ezen  elgondolkozni.  Elmondja  továbbá,  hogy  a 
szolgálati lakásánál a diófa le fogja szedni a tetőt, ezt is elmondta már Cevek Illésnek és meg 
is mutatta. Nem szeretné a diófát kivágatni, de az ágakat le kellene vágni.

Miklós Tamás polgármester: válasz: helyben ezt nem tudják megoldani, árajánlatot kértek. 
Több helyen  kellene  ilyen  fa  kivágását  elvégezni.  Úgy volt,  hogy a  múlt  hét  végén  már 
jönnek, de valószínű a rossz idő miatt nem tudtak jönni. Ismételten kérte a feladat megoldását. 
Valakit  meg  kellene  bízni  azzal,  hogy járja  végig  ezeket  a  fákat.  Cevek  Illésnek  szóljon 
Müller Márton a fa kivágásával kapcsolatban. Két ember van, aki járművet tud vezetni. A 
felvetésekre kéri az intézkedések megtételét.

Simonné  Lakosi  Erzsébet  képviselő-testület  tagja: a  lomtalanítással  kapcsolatban 
elmondja, most is tiszta szemét a falu, le kellene vonni a tanulságokat. Látta  a Probió-s autót, 
ahogyan szedte össze a lomot,  otthagyott egy csomó mindent. A szétszórt dolgokat már nem 
szedték össze. Hirsch úr felé jelezni kellene, hogy ezzel nincsenek megelégedve.

Miklós Tamás polgármester: szórólapot küldtek ki a lakosság részére, elnézést kérve. Ilyen 
helyzetbe még egyszer nem szabad kerülni. Jót akartak. Ha lemennek a Jancsi utcai szabad 
területre oda gyűjtötték össze a hűtőket, amit nem szabadott volna kitenni. Nem a ház elé 
tették ki a szemetet. Töménytelen veszélyes hulladék került kirakásra és az önkormányzattól 
sem  veszik  be  ezeket.  Saját  költségen,  összegyűjtött  módon  Ajkára  kellene  elvinni,  az 
ingyenes lomtalanítás kétszer annyiba fog kerülni, mint amikor az önkormányzat szervezte és 
vitte el. Az ajkai hulladéklerakó nem vesz be szemetet, mert elöntötte a víz. A kistérség 33 
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települése  leült  azzal,  hogy pont  Révfülöp  volt  a  példa,  hogy nyert  a  KEOP pályázaton, 
kistérségi szinten próbáljanak a szemét elszállításra pályázni. Elviselhetetlen az, hogy  40%-
kal többet fizetnek, mint lakosok és semmi szolgáltatást nem kapnak érte. Ez inkorrekt eljárás. 
Jövőre nem csinálhatnak ilyent, végig kell gondolni. 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, ezt kimondott magyarázkodásnak tartja, 
egy ilyen szervezés az egy külön szakma. Miért mentek ebbe bele, előre lehetett  látni,  ha 
bizottsági  szinten  szóba  hozza  polgármester  úr,  akkor  lett  volna  lehetőség  véleményt 
mondani. Úgy kell megszervezni, hogy a vasgyűjtők ne jöjjenek ide be, ezt elmondta tavaly 
is.  Azt  kell  megfigyelni  hány  betörés  lesz.  Egy  idős  ember  a  bútort  sem  kivinni,  sem 
szétszedni nem tudja. Nem volt jó ötlet, a ház elé rakni a szemetet. Jelöljenek ki helyeket erre. 
Nem  foglalkoznak  a  hegybe  lévő,  nem  belterületi  ingatlanok  szemét  elvitelével.  Adott 
hasznos ötleteket, de nem volt rá a reagálás. A szemétszállításban Révfülöp van a legszélén, 
az emelést a lakosok nem tudják már megfizetni. 

Dr.  Németh Csaba képviselő-testület  tagja:  elmondja,  látott  Budapesten  a  Nagykörúton 
lomtalanítást,  ott  minden  kapu  előtt  ott  volt  a  járdán  a  lom,  ami  mindenféléből  állt. 
Felvetődik, ki van kiért? Nem a Probió van a lakosságért? Oldják meg, hogy külön rakják, és 
külön elszállítsák a hulladékot. 

Miklós Tamás polgármester: a Probió leírta, hogy a érvényben lévő jogszabályok alapján a 
veszélyes  hulladékot  nem  viszi  el  a  lomtalanításból,  továbbá  építési  törmeléket  sem.  A 
műszaki cikkeket ezért nem szállítják el, mert mindenki visszaviheti és leadhatja.  2-3 éve 
létrehoztak  olyan  szervezeteket,  amelyek  erre  szakosodtak,  elektromos,  műszaki  cikkek 
lomtalanítására. Ezeket felkeresték, csak szeptemberre tudtak időpontot adni. A szórólapon 
leírták, hogy ezeket most nem lehet kirakni, de ezt az állampolgárok nem tartották be. Hétfői 
napon beszélt a Probió vezérigazgatóval ezzel kapcsolatban, egy kocsival többet küldtek ki. 

Simonné Lakosi  Erzsébet  képviselő-testület  tagja: véleménye  szerint  az  őrzését  kellene 
megoldani ezeknek a területeknek. 

Gángó  István  képviselő-testület  tagja: elmondja,  hogy  egy  révfülöpi  állandó  lakos  a 
szemétből válogat, gyűjtöget, nem lehetne ezzel kapcsolatban valamit tenni?

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: a rendőröknek szóltak, a hivatalban már mindenki adott 
neki pénzt, többször vásárolt neki a hivatal ennivalót. Szociális otthonba akarata ellenére nem 
lehet elvitetni. 

Miklós  Tamás polgármester:  elmondja,  személyesen  elbeszélgetett  fenti  személlyel  és  a 
fiával is. Emberileg próbál segíteni.

Több napirendi pont nem volt a képviselő-testület ülését 17.30 órakor berekeszti.

kmft.
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Miklós Tamás Hamarné Szöllősy Emília
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Simonné Lakosi Erzsébet                                                         Székely Szabolcs 
képviselő-testületi tagok.
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