
Szám: 1/3/18/2011.

Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-
án 16.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

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

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos,
Dr.Szabóné Barsi Katalin TOURINFORM Iroda vezetője,
DRV Zrt. részéről: Tilky Péter önkormányzati referens,
PROBIÓ Zrt.  részéről:  Somogyi  László vezérigazgató,  Hirsch 
Zoltán.

Tanácskozási joggal jelen van: Zsitványi István Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke

Miklós Tamás  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  alpolgármester  asszonyt, 
jegyző asszonyt, munkatársakat, a napirendi pontok előterjesztőit, továbbá a televízió előtt ülő 
révfülöpi polgárokat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 
fő képviselő-testületi tagból, 6 fő képviselő és a polgármester jelen van.
Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesítők  személyére.  Kéri  vita  nélkül  szavazzanak 
személyükről. Javasolja Török Péter és Kondor Géza képviselő urakat.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítő: Török Péter és Kondor Géza képviselő-testületi tag.

Jelentés a lejárt képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottság elnökének beszámolója a két 
ülés közötti időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: szóbeli kiegészítés. A szeptember 5-i képviselő-testületi ülés 
óta a következő események történtek: 2011. szeptember 9-én rendkívüli  képviselő-testületi 
ülést hívott össze, amelynek egy napirendi pontja volt a Hajnal utcai ingatlanok pályázati úton 
történő  értékesítésével  kapcsolatos  versenytárgyalás  lefolytatására  rendkívüli  bizottság 
létrehozása. 2011. szeptember 12-én 14 órakor ünnepélyes keretek között a képviselők, civil 
szervezetek  és  intézményvezetők  jelenlétében  aláírták  a  finnországi  Sodankylä  település 
polgármesterével Viljo Pesonen úrral a települések közötti testvér-települési megállapodást. 
Köszöni  azoknak  a  támogatóknak,  akik  jelenlétükkel  illetve  konkrét  támogatásukkal, 
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munkájukkal  elősegítették  ennek  a  szerződésnek  a  megszületését.  Külön  megköszöni  a 
Magyar-Finn Baráti Társaság vezetésének és tagságának.
Tisztelt  Képviselők!  Szeptember  14-én Tapolca  és  Környéke  Kistérség Többcélú  Társulás 
Társulási Tanácsának ülésére került sor. Bejelenti, hogy a hivatal szervezésében szeptember 
30-án 17 órakor  a  révfülöpi  általános  iskolában lakossági  tájékoztatót  tartanak -  a  hivatal 
szervezésében, -  amelyen részt vesz a vadászati  hatóság, vadásztársaság és a rendőrség a 
nagy  számban  megjelenő  vadak  által  okozott  veszélyérzet  és  károkozással  kapcsolatban 
felmerült problémákkal kapcsolatban. 
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: elmondja,  hogy  a 
bizottság átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta. Elmondja 4 esetben került sor 
átmeneti segély megállapítására összesen 60.000 Ft összegben. Egy esetben átmeneti segély 
kamatmentes kölcsön formájában 100.000 Ft összegben. Egy esetben a kérelem jogosultság 
hiányában  elutasításra  került.  Rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  9  esetben  került 
megállapításra.  Ebből  8  esetben  beiskolázási  támogatás  címén  177.000  Ft  összegben,  1 
esetben rendkívüli élethelyzetbe került támogatásként 60.000 Ft összegben. Lakásfenntartási 
támogatást 2 háztartás részére 1-1 évre havi 2.500.- Ft összegben került megállapításra. 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Tapolcai Városi Ügyészség az átmeneti segély 
és temetési segély megállapítására irányuló eljárás törvényességi vizsgálatát folytatta le 2010. 
év vonatkozásában. Az ügyészség megállapítása alapján az Oktatási, Szociális és Kulturális 
Bizottság átruházott hatáskörben folyósított eljárásban három elvi óvással élt. A bizottság az 
elvi óvást elfogadta, erről az ügyészség értesítésre került.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki elfogadja a jelentést kézfeltartással szavazzon.

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

96/2011. (IX.26.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel 
együtt elfogadja.

Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó 
javaslatot. Javasolja, hogy a felsorolt napirendi pontoknál az első és második napirendi pontot 
cseréljék fel.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
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N a p i r e n d

1.) Régiós szolgáltatók (E-on, DRV, Probió,) tájékoztatója a szolgáltatások jelenlegi és 
jövőbeli helyzetéről, a szolgáltatói árak kialakításáról.

Előterjesztő: Bánó Zoltán régióvezető E-on zrt.
                                 Kollár József DRV zrt. értékesítési és marketing osztályvezető
                                 Somogyi László vezérigazgató

2.) Beszámoló a TOURINFORM Iroda tevékenységéről, működéséről, a nyári
     idegenforgalmi idény alakulásáról, a „Révfülöp Kártya” használattal kapcsolatos 
     tapasztalatokról.
     Előterjesztő: Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezető

3.) Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 15/2007.(XII.19.) 
     önkormányzati rendelet módosítása.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

4.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
     fizetendő díjak mértékéről önkormányzati rendelet megalkotása.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

5.) Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

6.) Révfülöp Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása törvényi változás miatt.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

7.) A Révfülöp 485/5 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésre történő meghirdetése. 
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

8.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
     pályázat kiírása. (sürgősségi indítvány)
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

Zárt ülés
9.) A helyi jegyző kinevezésével kapcsolatos határozatmódosítás egységes szerkezetbe 
     foglalva.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

1.)     Régiós szolgáltatók (E-on, DRV, Probió,) tájékoztatója a szolgáltatások jelenlegi és   
jövőbeli helyzetéről, a szolgáltatói árak kialakításáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Miklós Tamás polgármester:  javasolja,  hogy a napirendet  bontsák három részre,  először 
tárgyalják meg a DRV zrt. tájékoztatóját. Köszönti Tilky Péter urat a DRV zrt. önkormányzati 
referensét, megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítése a tájékoztatóval kapcsolatban?
Tilky Péter DRV Zrt. önkormányzati referens: köszönti a képviselő-testület tagjait a DRV 
nevében.  A kiküldött  tájékoztató  elég  részletes,  így  csak  a  helyi  sajátosságokról  szeretne 
néhány szót mondani. A révfülöpi területen két üzemvezetőség végzi a szolgáltatást, egyik az 
üzemeltetési  üzemvezetőség  keszthelyi  központtal,  másik  a  fenntartási  üzemvezetőség 
balatonfüredi  központtal.  Elmondja,  Balatonfüreden  illetve  Keszthelyen  működtetnek 
ügyfélszolgálati  irodát  a  hét  minden  napján  elérhető,  Tapolcán  pedig  információs  pontot, 
amely  hétfői,  szerdai,  pénteki  nyitva  tartással  elérhető.   Központosított  ügyfélszolgálat  e-
mailes, telefonos megkeresés, számlakibocsátás Siófokon található. Pár szót az előttük álló 
változásokról. Húsz éve adós a jogalkotás a vízközmű törvény megalkotásával, ezt úgy néz, ki 
decemberben megteszi a kormányzat. Ez alapjaiban változtatja meg a vízközmű szolgáltatást. 
Azt jelenti, hogy állami hatóságot fognak létrehozni, amely a díjtól kezdve rekonstrukciókon 
keresztül felügyeli teljes mértékben a szolgáltatást. Ma Magyarországon rengeteg vízközmű 
működik, több mint 400 db. Kormányzati szándék, hogy ezt 40 körülire csökkentse. Ennek az 
az oka, hogy rengeteg szolgáltató működik megfelelő háttér, labor, ill. megfelelő szakember, 
műszaki eszköz hiányában. Itt a településen regionális állami rendszerek találhatók, tehát a 
törvény  ezen  részén  talán  annyira  nem  fogja  érinteni  itt  a  lakosságot.  A  szolgáltatásról 
elmondható, hogy az elmúlt években stabil, kiegyensúlyozott volt. 
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a  bizottság  4  igen  szavazattal  javasolja  a  DRV  tájékoztatójának  elfogadását.  További 
eredményes munkát kíván.
Kérdés:
Gángó István képviselő-testület  tagja:  elmondja,  a szolgáltatás  minőségével  nincs gond, 
inkább mindig az árral. Azt is tudják, hogy a régióban a környéken a DRV-nek a legmagasabb 
a szolgáltatási díja, nehezíti a szennyvízcsatorna és ivóvíz együttesen, ez jelentősebb összeget 
képvisel.  Ezzel  a  kormányzati  változással  esetleg  várható,  hogy  valamilyen  mértékben 
csökkennek a vízdíjak a költségek is?
Miklós Tamás polgármester: általában ez a kérdés merül fel, hogy drága a víz. Szeretnék a 
révfülöpi és Balaton-parti lakosok, hogy olcsóbb legyen. 
Tilky Péter DRV Zrt. önkormányzati referens: válasz: elmondja, a vízdíj gyakori kérdés, 
testületi  üléseken  mindig  felmerül.  Van,  amit  látni  kell.  Gyakran  nagyvárosok  vízdíjával 
hasonlítják  össze  a  regionális  kistelepülések  vízdíjait.  Példaként  elmondja,  Budapesten, 
Kaposváron 100 méter csövön hány fogyasztó van és esetleg kisebb településeken mennyi. A 
Balatonnál ezt még pluszban nehezíti az, hogy itt hatalmas fluktuáció van tehát a nyár és az 
állandó  lakosok  létszámában.  A  nyári  csúcsterhelésre  vannak  a  vízközművek  –  mind  a 
szennyvíz, mind az ivóvíz – méretezve, ezt pedig a téli időszakban ugyanúgy fenn kell tartani, 
mint  nyáron.   Ez eredményezheti  még a viszonylag  magasabb vízdíjat,  amit  képviselő úr 
említett. Lesz ebben változás. A készülő vízközmű törvény, most alakul ki, erről még korai 
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nyilatkozni.  De jelentek már meg olyan sajtóhírek is, hogy országosan egységes ivóvíz és 
szennyvízdíjak lesznek. De ez még kialakítás alatt van, erről még korai beszélni. 
Vélemény, észrevétel:
Török Péter képviselő-testület tagja: személyes tapasztalatból kiindulva elmondja, az E-on-
nál kb. 10 percig tart hivatalos ügynek, egy papírnak az elintézése, a DRV-nél kereken egy 
hónapig  tartott.  Úgy  gondolja  ez  nem  egy  ügyfélbarát  megoldás.  Ez  konkrétan  egy 
használatbavételi  engedélyhez  egy  igazolás  kérése  volt.  A  mai  világban  ez  egy  alapvető 
dolog,  van  egy  elég  magas  összeg,  amit  fizet  a  fogyasztó  és  akkor  ők  egy  ilyen 
ügyfélszolgálatnál  3-4 hét  alatt  tudnak elintézni  egy ilyen  ügyet.  Ezt  nem rosszindulatból 
mondja. Ezt, mint észrevételt szeretné jelezni. 
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, a tájékoztató részletes, tanulságos anyagot 
ismert meg, megismerve a megváltozott személyi felépítést, fenntartást és üzemelést. Köszöni 
az anyagot. Az üzemeléssel kapcsolatban, mint lakó is tapasztalja, gyakoriak a csőtörések, de 
ezt viszonylag jól kezelik. Inkább egy kicsit gyengébb pontja a visszaállítás, ezt gyorsabban 
lehetne, főleg a frekventáltabb helyeken. Ez nem azt jelenti, hogy nem csinálják jól. Örül, 
hogy nem folyik el feleslegesen sok víz. Kicsit bírálná, az új vezérigazgató úrnak a  munkába 
lépésével  a megváltozott közműnyilatkozatok kiadását. Ez a gyakorlatban úgy történt, hogy 
Balatonfüreden,  Tapolcán  lehetett  igényelni  építési  engedélyhez,  használatbavételi 
engedélyhez közműnyilatkozatokat. Emberbarát volt, közelebb volt elmondhatta, hogy mi a 
gondja.  Itt  2750 Ft-ot  postai  befizetéssel  elkértek,  holott  Nagyvázsonyba  ugyanezt  ingyen 
teszik, vagy az E-on is a villamos dolgaival. Másfél két hét mire megfordul Siófokról ugyanez 
a papír, esetleg le is kell menni Siófokra egyeztetni. Nem állítható vissza a korábbi gyakorlat? 
Ügyfélbarátibb lenne. További eredményes munkát kíván.
Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke: a régiós szolgáltató tevékenysége a 
Balaton mellett nagymértékbe befolyásolja az üdülőtulajdonosok életét. Köszöni, hogy eljött 
Tilky  úr  és  meghallgathatják.  Megjegyzi,  hogy  az  áraik  igen  magasabb.  Visszamenne  a 
rendszerváltozáskor úgy emlékszik 5 Ft volt a víz, most 1000 Ft felett van csatornával együtt. 
A jövedelmek  és  a  szolgáltatói  díjak között  folyamatosan  nyílik  az  olló.  Egyre  nehezebb 
helyzetben kerülnek. Ennek azaz eredménye, hogy nagyon sokan eladják az ingatlanjaikat. Ez 
egyébként az önkormányzati tevékenységre is negatívan  hat, mert itt ülve, hallja, hogy az 
önkormányzat éveken keresztül nem tud bizonyos ingatlanokat értékesíteni. Mert nyomott az 
ingatlanpiac.  Magyarország  talán  a  világ  élvonalában  van  az  édesvízkészleteket  illetően. 
Kevés  olyan  ország  van,  ahol  a  feltételek  jobbak,  mint  Magyarországon.  Ugyanakkor 
elmondhatják azt,  hogy talán itt  a legmagasabb a vízdíj a világon. A kettő között nem lát 
semmiféle  összefüggést.  Nagy  tisztelettel  arra  szeretné  kérni  a  szolgáltatókat,  hogy  a 
költségeikkel takarékoskodjanak, különösen a DRV Zrt-nél, nem akar példát mondani erre, de 
a bér és bérjellegű költségek nagyon magasak voltak. Kéri, hogy önmérsékletet tanúsítsanak a 
díjak emelésével kapcsolatban. Lehet, hogy már felesleges erről beszélni, mert megjelenik a 
kormányzati szándék. Ennek nagyon örülnek, mert ha egységesíteni fogják a vízdíjat, akkor 
tulajdonképpen nem kifogásolhatják meg. Vitatkozni nem tudnak, mert az itteni parlamentáris 
szabályok szerint egyszer szólhat. Várja a választ.

5



Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  nagyon  részletes,  tartalmas  beszámolót  kaptak. 
Összefoglalja  mind  a  helyzetet,  mind  a  működést  a  vízszolgáltatással  kapcsolatban. 
Megkérdezi Tilky urat kíván-e az elhangzottakra reagálni?
Tilky  Péter  DRV  zrt.  önkormányzati  referens: elmondja,  állami  díjak  vannak  a 
településen,  tehát  így  közvetve  a  szolgáltatónak  ráhatása  ilyen  szempontból  nincs  az 
üdülőhelyi díjakra. Az imént már említette a Balaton védelme, illetve a rendszerfenntartási 
költségek  lehetnek  azok,  amelyek  miatt  a  díjak  viszonylag  magasabbak.  A  kormányzati 
szándékot említette elnök úr, 10 Ft-tal csökkent már idén is ez a felsőhatár küszöb, amit egy 
magyarországi lakos egy köbméter víz és szennyvízért fizet. Az ivóvíz és szennyvízdíjakra 
visszatérve  a  másik  része  a  szolgáltatót  érinti  jobban,  az  itt  is  elhangzott  rekonstrukciók, 
fejlesztések. Ez ma Magyarországon még mindig nincs 100%-ban beépítve a díjba. Azt lehet 
mondani a 30-50 éves rendszer újra megtérülése, az még mindig nem 100%-ban biztosított. 
Tehát ezek azok a problémák, amelynek mentén ennek  az új vízközmű törvénynek  mind a 
díj, mind a rekonstrukció mellett rendet kell tennie és ez talán majd elhozza azt a változást, 
amit Ön is említett. 
Miklós Tamás polgármester: összefoglalva elmondja, a múlt héten részt vett a vizközmű 
törvénnyel kapcsolatos Siófokon tartott konferencián, elhangzott, hogy várhatóan december 
31-ig el fogja fogadni a kormány a vízközmű törvényt és ez bizonyos kérdésekre választ fog 
adni.   Az  biztos,  hogy  az  önkormányzat,  a  hivatal  érdekelt  a  rendkívül  magas  vízdíj 
mérséklésében.  Remélhetőleg  a  hatósági  díjszabás  ebben  hoz  némi  megoldást.  El  kell 
mondani, oda kell figyelni arra, hogy a 71-es úton július, augusztus hónapokban 4 csőtörés 
volt.  Tehát  bizonyos  műszaki  fejlesztéseket  el  kell,  hogy  végezzenek.  Kérik  ebben  a 
segítségségüket és odafigyelésüket. A DRV-nek a  KEOP pályázattal kapcsolatosan európai 
uniós  pályázattal  6-700  millió  forint  támogatással  fog  korszerűsödni  a  révfülöpi 
szennyvíztározója.  Elmondta  ott  is,  nagyon  remélik,  hogy a  díjfizetés  csökkenését  fogják 
tapasztalni a beruházás után. Örömteli, hogy nem emelkedtek a díjak, mint az előző években, 
új vezetés van a DRV zrt-nél új szemlélet van, hiszi, hogy jó irányban fog némileg elmozdulni 
a jelenlegi helyzet. Köszöni Tilky Úrnak, hogy részt vett az ülésen és válaszolt a felvetett 
kérdésekre, észrevételekre.

PROBIÓ ZRT. tájékoztatója:
Miklós Tamás polgármester: köszönti Somogyi László vezérigazgató urat és Hirsch Zoltán 
urat. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a bizottság a Probió Zrt. tájékoztatóját 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel:
Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, a Polgári Törvénykönyv 
úgy fogalmaz, hogy a szolgáltatás díjának arányba kell lenni a szolgáltatás mennyiségével és 
minőségével. Az üdülőtulajdonosokkal az a helyzet, hogy egyszerre csak egy helyen élnek, 
következésképpen egy helyen szemetelnek és két helyen fizetnek attól függetlenül, hogy hol 
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tartózkodnak.  Ha  Budapesten  tartózkodnak  egész  évben,  akkor  is  Révfülöpön  kötelesek 
fizetni szemétszállítási díjat. Szélsőséges esetben még akkor is, ha Önök egy deka szemetet 
nem szállítanak el. Ezen változtatni kell, mint üdülőtulajdonosokat kétszeresen hátrányosan 
érinti  ez  a  probléma.  Arról  nem  beszélve,  hogy  a  szemétszállítási  díjak  folyamatosan 
emelkednek, de ez más kérdés. Egyetértenek a kötelező fejlesztésekkel, de ezt a részét meg 
kellene  fontolni.  Kukát  fizetnek,  nem szemétmennyiséget  fizetnek.  Az  autó  csak  elmegy 
előttük, ha nincs szemetük.
Miklós  Tamás  polgármester: elmondja,  régi  téma  és  mindig  hosszasan  tárgyalnak 
képviselő-testületi ülésen is a hulladék elhelyezéssel kapcsolatosan, de a kistérségi szinten is, 
amikor  tágabb  körben  a  szemét  elhelyezését  és  a  hulladék  begyűjtéséről  vitáznak  a 
polgármesterek, a szolgáltatók vezetői. Megkérdezi Somogyi urat, ismert a rádióból, tévéből, 
újságból  is  a  Királyszentistváni  Balatoni  Regionális  Hulladéklerakónak  a  leégése,  amely 
biztosan  fennakadást  okoz  a  mostani  hulladék  elhelyezésben.  Nagyon  rövid  tájékoztatást 
kérne ezzel kapcsolatban.
Somogyi  László  vezérigazgató  PROBIÓ  Zrt.   köszönti  a  képviselő-testület  tagjait. 
Királyszentistván ügyében az a legutolsó fejlemény, hogy megkezdődött a leégett hulladék és 
a  zárolt  épület  kitakarítása  az  elmúlt  hét  végével.  Elég  későn,  hiszen  májusban  történt  a 
tűzeset, a tűzvizsgálat is hosszú ideig tartott, ill. a felügyelőségnek az engedélye is. Mindenre 
engedélyt  kellett  kérni.  A  helyreállítás  konkrét  megkezdésének  időpontjáról  még  nincs 
információ. Ami prognosztizálható várhatóan 2012 vége ennek a befejezése. Hogy ez miért 
tart  ilyen sokáig,  annak elsősorban azaz oka, hogy készíttetni  kell  egy komplett  építészeti 
megvalósítási  tervet  a  tűzeset  helyreállítása  utáni  állapotról,  ezt  engedélyeztetni  kell.  Azt 
követően  valószínű  még  közbeszerzési  eljárás  lefolytatására  is  sor  kerül  az  építkezés 
tényleges  megvalósítására.  Sajnos  addig  a  mostani  módszerekkel  kell  a  hulladékot 
ártalmatlanítani  és  begyűjteni.  Ez  egyúttal  valamennyire  a  díjat  is  prognosztizálja. 
Információk  szerint,  de  nyilván  ebben  az  Észak-balatoni  Társulat  fog  döntés  hozni,  mint 
ahogy  az  utóbbi  évben  a  díjemelés  tekintetében  már  a  társulat  hozott  döntést,  a  helyi 
önkormányzatok mellett.  Várhatóan a 2010-es ár marad érvényben 2012-ben is. Úgy tűnik 
nem fog  az  új  rendszer  beüzemelésre  kerülni.  Szeretné  elmondani,  folyamatban  van  egy 
KEOP pályázat, erről az anyagban is írtak, ennek célja elsősorban a szelektív  hulladékgyűjtés 
fejlesztése. Pontos részleteket még nem tud, az biztos, hogy több milliárdos fejlesztésről van 
szó, amelynek az önrésze mintegy 60-650 millió forint. Ehhez majd bankhitelt kell felvenni a 
szolgáltató  cégnek.  Ha  minden  igaz,  akkor  ez  annyiban  érintheti  a  Révfülöpön  meglévő, 
kísérletképpen elindult szelektív hulladékgyűjtést, hogy  esetleg itt is házhoz menő szelektív 
gyűjtés kialakítása fog megtörténni. Aminek nem tudja örülni kell vagy nem, hiszen ennek 
költsége lesz és hát nyilván ez lehet befolyásolni fogja az árat, bár hosszú távú áraik vannak a 
társulat  döntése  értelmében  20  évre  meghatározott  áruk  van  a  2011-es  árat  –  amit  az 
önkormányzat  is  elfogadott  –  azt  tulajdonképpen  egy  meghatározott  menetrend  szerint 
emelhető az inflációs ráta egy részével. Tulajdonképpen, ha működik a rendszer más emelési 
lehetőségük nem lesz. Ezt még befolyásolja a tervezett és várhatóan év végéig elfogadásra 
kerülő új  hulladéktörvény plusz még a díjakra vonatkozó ezen a területen is  meghirdetett 
esetleges  hatósági  ár.  Úgy  gondolja,  az  áraik  nem  túl  magasak,  valahol  országos 
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viszonylatban, ahogyan ő látja, ez kb. a középmezőnyben foglal helyet. Úgy gondolja arról 
alapvetően nem ők tehetnek, hogy a hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás,  magyarul a 
nyaraló tulajdonosoknak is állami szinten elő van írva, hogy kötelező ezt igénybe venni és 
természetesen fizetni. Egy kapacitást fenn kell tartaniuk és ennek a költségeit nyilván az árban 
érvényesíteni kell. Az nem teljesen igaz, hogy két helyen fizetnek és egy helyen tartózkodnak, 
hiszen tudják jól, hogy a nyaralótulajdonosok célja hagyományosan sok esetben az, hogy nem 
csak 1-2 ember üdülési célját elégítse ki egy ilyen ingatlan, hanem szűkebb-tágabb családnak. 
Azt is el kell mondani, hogy az országban talán elsőként vezették be, hogy hulladékarányos, 
mennyiségarányos legyen a díjtétel,  hiszen szabadon választhatnak az ügyfelek a hulladék 
mennyiség  megválasztásában  60  litertől,  ez  egy  minimális  mennyiség.  Sőt  a  rendszer 
rugalmasságáról  tesz  tanúbizonyságot,  hogy  elfogadnak  nullás  vagy  ahhoz  közeli 
közszolgáltatói számlát, illetve a jegyzőnek igazolását, amennyiben nem lakott az ingatlan és 
akkor mentesítik az üdülőtulajdonosokat is a díjfizetés alól. Erre jó pár példa van. Akiknek 
valóban problémája van, az tud élni ezekkel a lehetőségekkel és él is vele. Amennyiben az új 
törvény nem fogja kötelezővé tenni a nyaralók számára vagy egyáltalán az állandó lakosok 
számára is a kötelező közszolgáltatás igénybevételét, természetesen ők is ezek szerint fognak 
eljárni. Az a tapasztalata és úgy gondolja Magyarország még nincs abban a tudati állapotban, 
hogy ezt teljesen az igénybevevőkre vagy a hulladéktermelőkre lehessen bízni. 
Miklós Tamás polgármester: elmondja a múlt héten részt vett egy ülésen, ahol Czaun János 
az Észak-balatoni Hulladék Társulás elnöke tartott tájékoztatást, örömmel jelentette be, hogy 
nyert a pályázat úgy tudja, gépek eszközök, hulladék-, illetve gyűjtőszigetek kialakítására is 
nyílik  lehetőség.  Felvetette  Balaton-parti  önkormányzatok  nevében  is,  hogy  időszakos 
terhelés éri a települést, úgy ahogyan a Balatoni Nyár tudósított is róla, hogy dőlt ki a sok 
műanyag palack a szelektív gyűjtőkből. Kérdés, hogy előreláthatólag pályázati támogatással 
újabb szelektív gyűjtő szigetek építésére lesz lehetőség? Van erről esetleg információ?
Somogyi  László  vezérigazgató  PROBIÓ  ZRT.: elmondja,  vannak  bizonyos  edények 
vásárlására megjelölt célok a pályázatban, de pontosan nem tudják, hogy a pályázatíró melyik 
településeken, milyen edényeket, milyen szolgáltatási gyakoriságot képzelt el és épített be a 
pályázatba, most még nem tud konkrétumokat mondani.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a szelektív szemétszállításban elmozdulás van, ez 
nagyrészt talán Kondor Géza képviselő úr munkájának is köszönhető itt az elmúlt időszakban. 
Sokkal  rugalmasabban  és  megoldásra  törekvőbben  próbál  az  önkormányzat  reagálni. 
Javasolja  –  ugyan  ez  egy  tájékoztató  volt  -  de  szeretné  felkérni  a  Gazdasági, 
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságot, hogy egyértelmű, hogy a két darab szelektív 
hulladékgyűjtő  sziget  ez  semmi  ezen  a  településen.  Két  vagy  három  helyének  a  pontos 
meghatározásra szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására, annak költségeit vizsgálja meg a 
bizottság és tegyen javaslatot, ha kell a jövő évi költségvetési tervezésnél erre gondoljanak. 
Rengetegen használják a szelektív hulladékgyűjtőket. Az elhelyezés rendkívül kevés. Felkéri 
a bizottságot – ha egyetértenek – hivatal munkatársaival hol kellene létrehozni és ennek kb. 
milyen költségkihatása lenne és ezt lehetőleg tervezzék be. Tartalmazza az anyag a szelektív 
hulladékgyűjtés helyi kampányát, úgy gondolja a helyi újság erre rendelkezésre áll. Ha olyan 
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anyag lenne, amely a szelektív gyűjtés melletti információs anyag, kéri küldjék meg a hivatal 
részére. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: köszöni a 
felkérést  a bizottság nevében, amelynek természetesen eleget  is  fognak tenni.  Nem akarja 
előre borítékolni a vizsgálat végét, de úgy gondolja elsősorban a település méretéből adódóan 
nem  a  gyűjtőszigetek  mennyisége  a  kevés,  hanem  két  dolog,  amit  a  polgármester  úr  is 
említett,  a  szállítások gyakorisága,  főleg nyáron csúcsidőben a tömörítés  nélküli  műanyag 
palackoknak  nincs  az  a  kukamennyiség,  ami  ennek  eleget  tudna  tenni.  Úgy  gondolja  a 
konténerek számának megnövelése a meglévő szigeteken belül már nagy segítség lenne,  ill. 
az, amit polgármester úr jelzett, amennyiben a tárgyi eszközök a Probionál  is rendelkezésre 
állnak  a  heti  kettő,  vagy háromszori  szállítás  rendelkezésre  állna,  ez  a  két  sziget  is  nagy 
lehetőség lenne a szelektív gyűjtés terén. Úgy gondolja nem is az új sziget kialakítása, a tároló 
kapacitás növelése, és a szállítási sűrűsége, ami ezt igazából elő tudja segíteni. 
Miklós Tamás polgármester: megköszöni a tájékoztatást. 

E-on tájékoztatója. 
Miklós Tamás polgármester:  az E-on régióvezetője megküldte  ezt  a rövid tájékoztatását, 
nem  jelezték  részvételüket  az  ülésen,  nem  jöttek  el.  Áramszolgáltatással  kapcsolatban 
beruházások folytak tavalyi évben, a Fülöpi szőlőben lévő hálózat átépítésére került sor. 2012 
évben pedig Révfülöp Ecsér 76/1-16 táppont besűrítés munka folytatódik, valamint a 20 kV-
os  hálózat  felújítása,  amely  várhatóan  november  hónapban  véget  ér.  Közvilágítással 
kapcsolatba nem kaptak anyagot, kéri jegyző asszonyt kérjen tájékoztatást a cég vezetőjétől, 
pótlólag küldjék meg.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Vélemény:
Varga Béláné alpolgármester: megköszöni a DRV és Probió tájékoztatását és külön köszöni 
azt,  hogy  személyes  jelenlétükkel  megtisztelték  a  testületet  és  megtisztelték  Révfülöp 
lakosságát, mert ez azt jelenti, hogy kíváncsiak a véleményükre és lehetőség van arra is, hogy 
javaslataikat,  véleményeiket,  kéréseiket  meghallgatják  és  figyelembe  veszik.  Viszont  ez  a 
tájékoztató  arcpirító.  Kéri  polgármester  urat  és  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  ezt  a 
véleményüket fejezzék ki és kérjenek részletesebb tájékoztatót. Úgy gondolja az elektromos 
energia árában az is bent van. 
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  polgármester  úrhoz  lenne  kérése.  Az 
önkormányzatnak van szerződése a világításra kérdése,  hogy mennyi  idő alatt  kell  a hibát 
kijavítani? A bizottsági ülésen felvetették, azt a választ kapták, hogy a testületi ülésen választ 
fog adni.
Miklós Tamás polgármester:  azt  mondta,  hogy a jegyző asszony megadja a választ  akár 
írásban  akár  szóban.  A  közszolgáltatói  szerződéssel  megkérdezi  Müller  Márton 
főmunkatársat, hogy  tud rá választ adni?
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Müller Márton főmunkatárs: annyit tud elmondani, hogy úgy emlékszik 15 napos határidő 
van,  ez jó 10 éves szerződés.  30 körüli  az a közvilágítási  hiba,  amit  évente  bejelentenek. 
Ezeket  a  félreértések  elkerülése  végett  e-mailben  is  elküldik,  hogy  regisztrálni  tudják. 
Valóban voltak olyan hosszú javítási idők, aminek az okát nem tudják megmagyarázni, hogy 
miért történt. Fényáram-szabályozó berendezést építettek a faluban, ez egy energiatakarékos 
rendszer, de ennek vannak még kísérleti stádiumban lévő meghibásodásai.  Ezeket többször 
javították még a nyáron.
Miklós Tamás polgármester:  kéri jegyző asszonyt,  az Elmib irányában írjon egy levelet, 
mivel  nem  küldtek  tájékoztatót,  ill.  az  E-on  tájékoztatója  egészüljön  ki,  nem  tartják 
megfelelőnek és részletesebb tájékoztatást kérnek. Amennyiben ez megérkezik, továbbítják a 
képviselőknek. Kéri a két céget keressék meg írásban fentiekkel kapcsolatban.  Megköszöni 
Somogyi úrnak, Hirsch úrnak, Tilky úrnak, hogy részt vettek a testületi ülésen.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztésekkel -  kézfelemeléssel szavazzon.

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

97/2011. (IX.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  a „Régiós szolgáltatók 
(E-on,  DRV,  Probió,)  tájékoztatója  a  szolgáltatások  jelenlegi  és  jövőbeli 
helyzetéről, a szolgáltatói árak kialakításáról” szóló tájékoztatót tudomásul veszi 
az alábbi kiegészítéssel.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy írásban keresse meg az E-on Zrt-t a 
mai napirendi pont tárgyát képező tájékoztatójának kiegészítése és hivatal címére 
történő  megküldése  céljából,  továbbá  az  ELMIB  Zrt.-t  tájékoztatójának 
pótlólagos megküldése céljából.
Felelős: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: 2011. október 10.

2.)     Beszámoló  a  TOURINFORM  Iroda  tevékenységéről,  működéséről,  a  nyári   
idegenforgalmi  idény  alakulásáról,  a  „Révfülöp  Kártya”  használattal  kapcsolatos 
tapasztalatokról. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi Dr. Szabóné Barsi Katalin irodavezetőt, kívánja-e 
kiegészíteni az írásbeli előterjesztést?
Dr.  Szabóné  Barsi  Katalin  TOURINFORM  Irodavezető:  elmondja,  az  irodában  úgy 
érzékelte sikeres volt a szezon, jó volt a nyár a vendégkönyvbe a bejegyzések többségében 
pozitívak.  Örülnek  a  község  szépülésének,  épülésének.  Megköszöni  a  munkatársaknak, 
polgármester úrnak a segítséget, mivel a nyár sikeres lebonyolítása e nélkül nem ment volna. 
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.
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Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a  bizottság  hosszasan  tárgyalta  a  napirendet.  A  bizottság  4  igen  elfogadásra  javasolja  a 
beszámolót.  Elhatározták,  hogy  a  bizottság  közösen  az  irodával  egy-két  dolgot  ki  fog 
elemezni.  Foglalkoznak  a  Révfülöp  Kártya  idegenforgalmi  adó  morált  javító  szerepével, 
milyen  kedvezményeket  adjanak  a  strandokon,  ill.  az  idegenforgalmi  adó  beszedésének, 
ellenőrzésének is a módját külön-külön ki kellene elemezni. Ezen kívül még sok olyan téma 
van, amelyet ki kellene elemezniük.
Kérdés:
Varga  Béláné  alpolgármester: olvasta  az  anyagba  a  Tourinform  Iroda  gyűjtőterületét, 
szeretné  megkérdezni,  hogy  ezek  a  települések  hozzájárulnak-e  az  iroda  fenntartási 
költségeihez?
Miklós  Tamás  polgármester:  válasz:  nem  járulnak  hozzá  a  települések,  annak  idején 
regionális  jelleggel,  központi  helyen  kerültek  kialakításra  az  egyes  Tourinform  Irodák  a 
Magyar  Turizmus  zrt.  anyagi  támogatásával.  Az  első  két  évben  még  hozzájárultak  a 
működéséhez  is,  azt  követően  nem  kaptak  támogatást.  A  helyi  önkormányzatnak  a 
finanszírozásában működik. 
Dr. Szabóné Barsi Katalin TOURINFORM Iroda Vezetője: kiegészítésül elmondja, kb. 
10 évig a Magyar Turizmus zrt. és a Veszprém Megyei volt Turisztikai Hivatal járult hozzá, 
azért, hogy a 14 település, ami még ide tartozik, az adatbázisát is a révfülöpi Tourinform iroda 
kezelje. Sajnos a Turisztikai Hivatal megszűnt.

Vélemény, észrevétel:
Varga Béláné alpolgármester: az a véleménye és javasolja – persze sejti az eredményt,  - 
hogy ezeket  a  településeket  meg  kellene  keresni  és  esetleg  kérni  támogatásukat  az  iroda 
fenntartásához. 
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  elmondja, 
bizottsági  ülésen is elhangzott  és a beszámolóban is szerepel,  hogy az iroda tervei  között 
szerepel  az,  hogy  bizonyos  kereskedelmi  tevékenységekkel  hozzá  kíván  járulni  a  saját 
működési  költségeihez.  Felmerült  az  is,  hogy keresni  kell  a  módját  -  és  ha  szükséges  a 
megfelelő  segítséget  meg kell  adni  ahhoz,  -  hogy különböző kereskedelmi  tevékenységet, 
például pénzváltási tevékenységet tudjon folytatni az iroda. Minél előbb meg tudjon a maga 
lábán állni. 
Miklós Tamás polgármester: összefoglalva: a turisztikai idény ellentmondásos egy kicsit, 
vannak pozitív és negatív tendenciák is. A strandbevétel szintjén elérték a 2007-es szintet, 
létszámban pedig az utolsó öt évben a második legrosszabb. Annak ellenére, hogy jó volt a 
reklámja  Révfülöpnek  a  Balatoni  Nyár  műsor  jelentkezése,  információi  nagyon  sokat 
jelentettek.  Ifá-ban  várhatóan  a  tavalyit  hozzák.  Révfülöp  tekintetében  ez  egy  aránylag 
nagyon jó szám, mert a turisztikai tevékenységet kifejtő 850 magyarországi településből az 
első 50-60 között vannak ezekkel a számokkal. Egyértelmű, hogy stagnálás van. Amikor a 
Révfülöp Kártyáról beszélnek, egy kicsit végig kellene intézményi szinten nézni ezeket, át 
kellene világítani, működésében, vagy egyébben tovább kellene lépni. Tartalmi, szemléleti és 
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szerkezeti formában is. Úgy gondolja, erősíteni kell az automatikus tájékozódás,  információ-
szerzés lehetőségét. A turisztikai infóterminál – ha minden igaz – 1-2 hónapon belül üzemelni 
fog a központbon a Turisztikai Egyesület kivitelezésében. Olyan szolgáltatások jönnek elő az 
idegenforgalomban, amellyel akár képviselő-testületi szinten, szakmai szinten egyre inkább 
foglalkozni kell, mert miért nincs ilyen a településen. Lehetséges, hogy a Tourinform iroda 
elhelyezésével is foglalkozni kell. Felmerült, akár a Honismereti Gyűjteménnyel összehozva, 
vagy ha a könyvtár  megüresedik,  áthelyezik a helytörténeti  kiállítást  és oda lekerülne egy 
frekventált helyre, akkor jobban az ide érkező vendégek rendelkezésére áll, a látogathatóságot 
is tudja biztosítani nagyobb egységben. Révfülöp Kártya: más megoldások is felmerülhetnek, 
több mindenen gondolkodtak már, a bizottság ezzel foglalkozni akar. Miért is hozták létre a 
Révfülöp Kártyát, mi volt a célja? Az a volt, hogy az idegenforgalmi adót befizetők számát 
növeljék a vendégeken keresztül. Megnézte, 2009-ben 3151 alkalmazás volt. Idén 2011-ben 
951, magyarul ez nem váltotta be azt a célt. A turizmus a legfőbb önkormányzati, vállalkozói 
és  lakossági  bevételforrás.  Ezekbe lépni  kell,  irányítani  kell  a  folyamatokat,  helyi  szinten 
befolyásolni  kell.  Egyetért  azzal,  hogy  a  bizottság  ezzel  konkrétan  foglalkozzon,  minden 
segítséget  megadva  ehhez.  A  Tourinform  Irodát  vegyék  még  egyszer  górcső  alá,  akár 
elhelyezés, akár egyéb tekintetében. Foglalkozzanak vele, január februárig érdemes lenne ezt 
megejteni.  Révfülöpi  kártyarendszer  átalakítás,  vendégcsalogató  turisztikai 
kedvezményrendszer: nem biztos csak a strandot kellene ingyenessé tenni több mindent, lehet 
hogy le kell mondani arról, hogy ez ilyent célt szolgáljon, de alakítsanak ki egy turisztikai 
csomagot, ami megvásárolható kártyarendszerrel. Ezeket végig kellene gondolni, valamint a 
helyi vendég- és idegenforgalmi marketing-fejlesztést, mert ez nagyon kevés, amit adnak, úgy 
gondolja. Felmerül a kikötőfejlesztés ügye,  bizonyos attrakcióknak a kérdése, ezekkel már 
akár  a  következő  hónapban  foglalkozni  kellene  a  képviselő-testületnek,  illetve 
bizottságoknak.  Ebben  kéri  minden  képviselő  segítségét.  Első  lépése  lehet  ennek  két  éve 
megszervezték és most ismételten meg kívánják szervezni a turisztikai idényzáró értekezletet, 
amelyre a helyi vállalkozók vannak meghívva, képviselők, bizottsági tagok. Erre októberben 
kerülne sor értékelve az idényt. Kéri a bizottságot, ezzel kapcsolatban előterjesztést dolgozzon 
ki,  tekintse  át  ezt  a  területet.  Februárban  már  turisztikai  vásár  van,  addigra  már  elő  kell 
készíteni olyan dolgokat, amelyekkel meg tudnak jelenni.   Jövő héten remélhetőleg sor kerül 
az ajándékkártya sorsolásra, amit a 800 éves Révfülöp jegyében adtak ki. Egy-egy Révfülöp 
képeslapos könyvet és ingyenes éves strandbelépőt sorsolnak ki a kártyát leadók között. Aki 
egyetért  az  előterjesztéssel,  a  bizottság  véleményével,  ill.  az  elhangzott  javaslatokkal 
kézfeltartással szavazzon.

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

98/2011. (IX. 26.) Kt határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „A  TOURINFORM 
Iroda tevékenységéről, működéséről, a nyári idegenforgalmi idény alakulásáról, a 
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„Révfülöp Kártya” használattal kapcsolatos tapasztalatokról készített beszámolót 
elfogadja.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai 
Bizottságot,  hogy  a  „Révfülöp  Kártya”  rendszer  átalakításával  kapcsolatosan 
dolgozzon ki javaslatokat, melyeket terjesszen a képviselő-testület elé. 
Felelős: Kondor Géza bizottsági elnök
Határidő: 2012. január 30. 

3.) Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 15/2007.(XII.19.) 
önkormányzati rendelet módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  az  egyes  szociális,  gyermekvédelmi, 
családtámogatási,  fogyatékosságügyi  és  foglalkoztatási  tárgyú  törvénnyel  kapcsolatban 
változások léptek életbe. 2011. szeptember 1-től változások lesznek, több ponton módosul a 
szociális  törvény  lakásfenntartási  támogatásra  vonatkozó  feltételrendszere.  A  megszűnt 
szociális gáz- és távhő támogatásával kapcsolatban új rendszer épül fel. Ezzel kapcsolatban a 
jegyző asszony előkészítette a helyi rendelet módosítását. Megkérdezi jegyző asszonyt, van-e 
szóbeli kiegészítése?
Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  ismerteti  a  fontos  elemeket.  A  szociális  törvény  változása 
szükségessé teszi a helyi  rendelet  változását is. A szociális törvény újabb elemet emelt  be 
ebbe a támogatásba. Ilyen elem például, hogy a lakásfenntartási támogatásnál eddig az egy 
főre jutó jövedelmet számolták, most a fogyasztási egység került bevezetésre. Megemelkedett 
a jövedelemhatár,  a lakásfenntartási támogatásnál 250 %-ban határozta meg a maximumot. 
Ehhez képest van lehetőség a helyi lakásfenntartási támogatásban magasabb jövedelemhatárt 
szabályozni.  Beemelte  a  lakásfenntartási  támogatásba  a  vagyoni  helyzet  vizsgálatát,  ezzel 
akár egy kicsit leszűkítve is a jogosultak körét. Ezt alkalmazni kell a helyi lakásfenntartási 
támogatás megállapításánál is. Az egész rendeletmódosítás váza a lakásfenntartási támogatás 
változása miatt került a testület elé. A rendelet a helyi lakásfenntartási támogatást szabályozza 
a  250%-os  nyugdíjminimum  határt  260  %-ra  szabályozná  a  helyi  lakásfenntartási 
támogatásban.  Ami központilag célként  látszik megvalósulni,  hogy a támogatás  ne legyen 
párhuzamos, a helyi rendelet fűtési támogatást is megállapít a kérelmezők részére, amelyben 
nem vizsgál  vagyoni  helyzetet  csak  jövedelmet.  Ezt  a  támogatási  formát  bent  hagynák  a 
rendeletben, az összegét azonban csökkenteni javasolják, mivel valószínűleg nagymértékben 
meg fog növekedni ezen igények száma, a költségvetésben pedig fedezetet kell rá biztosítani. 
Elsődleges  célként  a  normatív  lakásfenntartási  támogatást  lenne  szükséges  megvizsgálni 
mindenkinél,  mert  ez  támogatott  forma,  90%-ban  az  állam  ezt  támogatja,  míg  a  helyi 
lakásfenntartási  támogatást  és  fűtési  támogatást  az  önkormányzatnak  saját  magának  kell 
finanszíroznia. 
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  2  igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, a fűtési támogatás gyakorlatilag ez az egy 
lesz ami a településen azokat a rászoruló rétegeket érinti, ugyanis kizáró ok, ha valakinek egy 
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autója  van,  legyen  az  30  éves  az  vagyoni  helyzetnek  számít.  Maga  az  egy  fogyasztási 
egységre  jutó  jövedelem hiába  van  meg,  ha  nem mozgáskorlátozott,  autóval  rendelkezik, 
akkor  ő  már  nem  kaphat  támogatást.  Javasolja,  mivel  15.000  Ft  támogatást  javasol  az 
előterjesztés a korábbi 28.500 Ft-tal szemben 30.000 Ft-ot javasol. Igaz ezt az önkormányzat 
költségvetéséből kellene finanszírozni. Ha a 2011 évi fűtési szezont nézi, ha valaki aprított fát 
vitet kiskocsival, ami 3 m3, 37500 Ft-ba kerül. Ez kb. másfélhétig elég. Határozati javaslata, 
hogy  ezt  az  összeget  30.000  Ft-ban  javasolja  megállapítani,  ehhez  kéri  a  képviselők 
támogatását is.
Miklós Tamás polgármester:  elmondja, valótlan dolgok hangoztak el, ha jól érti. Le van 
írva,  de  képviselő  úr  azzal  ellentétes  módon  tájékoztatta  a  tévé  előtt  ülőket.  Megkérdezi 
jegyző asszonyt, hogy képviselő úr jól mondta?
Tóthné Titz Éva jegyző:  elmondja,  az előterjesztés  tartalmazza,  hogy a szociális  törvény 
szerint mi minősül vagyonnak. Kiegészítésként elmondja, hogy külön számított forgalmi érték 
illetőleg ennek összege a nyugdíjminimum 30 szorosát, ez jelenleg 855.000 Ft nem érheti el. 
E feletti értékű autó már vagyonnak számít. Nem minden autó számít vagyonnak a szociális 
törvény értelmében. A 855.000 Ft most a határ, illetve amit még vizsgálni kell ez pedig a 
külön-külön számított vagyonértéknél kell figyelembe venni, együttesen pedig nem lehet több 
mint  2.280.000  Ft.  Az  az  ingatlan,  ahol  valaki  életvitelszerűen  lakik  az  nem  számít 
vagyonnak. 
Miklós Tamás polgármester: képviselő úrnak van egy módosító indítványa. Elmondja, egy 
háromlépcsős szociális háló rendszert építettek fel. A mostani törvényi szabályozás alapján 
csak  kettőnek  kellene  lenni.  Ez  szociálisan  veszélyeztetettek,  ill.  hátrányos  helyzetben 
élőknek jelent támogatást. Első körben normatív lakásfenntartás, aki megfelel, nagyon rossz 
körülmények között él ezt igénybe tudja venni, ezt az állam nagyrészt megfinanszírozza az 
önkormányzatoknak.  Van mellette egy helyi lakásfenntartási támogatás, aki nem jogosult a 
normatív  lakásfenntartási  támogatásra,  az  a  helyi  lakásfenntartási  támogatásra  még 
benyújthatja kérelmét. A harmadik a helyi fűtés, amit megtartottak, aki előző kettőből nem 
kap  és  úgy ítéli  meg  a  helyi  szociális  bizottság,  hogy megfelel  a  kritériumoknak  legyen 
ilyenre  lehetőség.  Képviselő  úrnak  a  javaslata  pozitívan  hangzik,  szíve  szerint  ő  is 
megszavazná, csak kérdés, hogy miből lesz rá fedezet. Javasolja, első körben a háromlépcsős 
rendszert fogadják el. A képviselő-testület, a bizottság néhány hónap múlva, január-februárba 
vizsgálja  felül  a  beérkezett  igényeket,  megkereséseket  és  akkor  esetlegesen  hozzon 
módosítást. Javasolja, hogy képviselő úr módosító indítványát jelenleg ne fogadják el, hanem 
egy januári ülésen vizsgálja felül a bizottság az előterjesztés szerint hogyan is alakul az egész 
és akkor térjenek vissza erre. 
Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  azzal,  hogy képviselő  úr  javaslata  szerint  a  helyi  fűtési 
támogatás 30.000 Ft-ra emelve kerüljön a rendeletbe beépítésre, kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal,  5   nem  szavazattal,  1 
tartózkodással – Gángó István képviselő úr módosító indítványát – többségi szavazat 
hiányában - nem támogatta.

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a rendeletmódosítással, a két 
bizottság véleményével – kézfeltartással szavazzon.

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

11/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendeletet
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„Az egyes szociális  és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról  szóló 15/2007. 
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.”

4.) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő  díjak  mértékéről  önkormányzati  rendelet  megalkotása. (Írásos  anyag  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  az  országgyűlés  törvénnyel  módosította  az 
anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló korábbi rendeletet. Ezzel 
kapcsolatban  elkészítette  jegyző  asszony a  rendeletet,  kéri  ismertesse  annak  legfontosabb 
alapelveit.
Tóthné Titz Éva jegyző:  elmondja, felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy 
rendeletben  szabályozza  a  hivatali  helyiségek kívüli,  valamint  a  hivatali  munkaidőn  kívül 
történő  házasságkötéssel  kapcsolatos  szabályokat.  A  hivatali  munkaidőn  kívüli,  hivatali 
helyiségen kívüli szabályozásnál figyelembe vették az igényeket, a környező településeken 
felmerülő,  már  megalkotott  rendeletekben  a  térítési  díjakat,  ennek  alapján  próbáltak  egy 
rendelettervezet előterjeszteni. Szabályozni kell az anyakönyvvezetőnek a munkaidőn kívüli 
teljesítését.  Az  előző  évek  során  az  anyakönyvvezető  a  jogszabályok  alapján  plusz 
szabadidővel rendelkezett,  sajnos ezeket a napokat nem tudta kivenni.  A munkaidőn kívül 
történő házasságkötésért plusz díjazás illeti meg az anyakönyvvezetőt. 
Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: elmondja, a 
bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Eitner József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a bizottság 2 igennel 
egyhangúlag elfogadásra javasolja rendelettervezetet.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  aki  egyetért  a  rendelet  megalkotásával  a  leírtak  szerint 
bizottsági véleménytámogatással – kézfeltartással szavazzon.

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

12/2011. (IX.27.)  önkormányzati rendeletet

„Az  egyes  anyakönyvi  események  engedélyezésének  szabályairól,  valamint  az 
azokért fizetendő díjak mértékéről.”

5.) Révfülöp Nagyközség Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  különféle  törvényi  jogszabályok  szövegszerű 
változása miatt  aktuálissá vált  a polgármesteri  hivatal  alapító okiratának módosítása.  Ezek 
átvezetését jegyző asszony átvezette. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  elmondja, a bizottság 2 
igen szavazattal az alapító okirat módosítását elfogadásra javasolja. 
Kérdés:
Gángó István képviselő-testület  tagja:  kérdése,  mit  jelent  az,  hogy „egyéb foglalás”,  és 
„történelmi hely (építmény, egyéb látványosság)?
Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  elmondja  az  „egyéb  foglalás”,  címszót  a  Tourinform Irodánál 
használják szakfeladatra, a történelmi hely ezzel kapcsolatos tevékenység, szolgáltatás,  jegyet 
szednek stb.  Amiért most módosítani kellett az a népszámlálás, mert ennek a polgármesteri 
hivatal okiratába bele kell, hogy kerüljön.  
Miklós  Tamás  polgármester:  aki  elfogadja  az  alapító  okirat  módosítását  a  bizottsági 
javaslattal kézfeltartással szavazzon.

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

99/2011. (IX.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Nagyközség 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  alapító okiratát a tervezetben foglalt 
tartalommal és egységes szerkezetben jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Tóthné Titz Éva  főtanácsos 
Határidő: 2011. október 15.   

6.) Révfülöp Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása törvényi változás miatt.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester:  jegyző asszony előkészítette  a  módosítást.  Kéri  a bizottság 
véleményét.
Bizottsági vélemény:
Eitner József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a bizottság 2 igennel 
elfogadásra javasolja a módosítást.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Varga  Béláné  alpolgármester:  elmondja,  az  alapító  okirat  az  intézmény  legfontosabb 
alapdokumentuma.  Ebben  az  alapdokumentumban  határozza  meg  a  fenntartó,  vagy  aki 
létrehozza ezt az intézményt, hogy milyen célok, milyen feladatok ellátására kívánja azt az 
intézményt létrehozni. Itt a szakszolgálatokról szóló törvény változott, ezért az iskola alapító 
okiratát módosítani kellett, mégpedig az alapító okiratban a sajátos nevelési igényű gyerekek 
ellátását. Azt látja, hogy egy az egyben a jogszabályi szöveg került beemelésre. Javasolja a 
képviselő-testületnek  gondolja végig,  mert  itt  például,  az  ellátandó sajátos nevelés  igényű 
tanulók típusainál,  az összes sajátos nevelési igényű gyermeket felsorolja a módosítás. Ezzel 
azért nem ért egyet, mert például az értelmi fogyatékos gyerekeket is csak így összességében 
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határozza meg, tudják, hogy az értelmi fogyatékosságnak is van több típusa. Nem mindegy, 
hogy melyiket látja el az intézmény. Egyrészt a gyerek szemszögéből nem mindegy, mert ha 
az intézmény nem rendelkezik megfelelő szakemberrel, akkor nem biztosítja a gyermeknek a 
megfelelő  ellátást.  Ha bent hagyják  akkor köteles  az intézmény  például  a súlyos  értelmi 
fogyatékos gyereket is felvenni, amihez viszont nincs meg a megfelelő szakembere, illetve ha 
ilyen  formában  jóváhagyják,  kötelesek  annak  pénzügyi  feltételeit  biztosítani.  Ugyanez 
vonatkozik az autistára és egyebekre is. Tudja, hogy az alapító okirat módosításának normatív 
igénylési  szempontjai  is  vannak,  sőt  az  az alapja,  hogy bent  kell  lenni  a  sajátos  nevelési 
igényű  gyerekek  nevelésének  az  alapító  okiratban.  Az  igazgató  úrnak  mindenképpen 
konkretizálni  kellene  és  meg  kellene  vizsgálni,  hogy  az  intézményében  milyen  sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátásának vannak meg a feltételei. Ha most úgy gondolják, hogy 
ez nagyon fontos fogadják el,  de nagyon sürgős, akár a következő testületi  ülésen történő 
módosítást  is  iktassanak  be,  ahol  konkrétan  az  igazgató  úr  megvizsgálja  milyen  sajátos 
nevelésű igényű gyermekek ellátásnak vannak meg a feltételei az intézményben. Ha ezt így 
bevállalják, egyrészt kötelesek bármilyen sajátos nevelési igényű gyereket fogadni és ahhoz a 
feltételeket biztosítani. Azt tudják, hogy még a logopédiai ellátást is alig tudják biztosítani 
nem  hogy  még  egy  autista  ellátását.  Csak  olyant  vállaljanak,  amelynek  a  feltételei 
biztosítottak az intézményben. Lényegesen nagyobb terhet nem ró a fenntartóra. Az alapító 
okiratot a fenntartó hagyja jóvá, nyilván ennek az anyagi kötelezettséget is ő vállalja. 
Miklós Tamás polgármester: tehát akkor egyetértés van abban, hogy még át kell tekinteni. 
Felveti, hogy a közoktatási törvény módosítása napirenden van az ősz folyamán. Számára úgy 
tűnik előremenekülés is egy kicsit, hogy az iskola meg akarna maradni, térségi jelleggel akar 
maradni,  és  felvállalja  ezzel  kapcsolatban  az  összes  olyan  tevékenységet,  amit  teljesen 
egyetértve alpolgármester  asszonnyal  – lehet  hogy még egyszer  gyakorlati  oldalról  át  kell 
nézni. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint 2000 fő alatti önkormányzatoknál a 
felső tagozatokat nem nagyon akarják engedni, ezek még nem biztos adatok. Csak ott lehet 
felső tagozat, ahol két párhuzamos osztály van. Ez az iskola a maga 350 fős kialakításával a 
térség gyermekeit tudná fogadni, amennyiben ez úgy alakulna, hogy megmarad helyben az 
iskola  felső  tagozattal,  valószínű  teljes  szolgáltatást  kell,  hogy  felvállaljon,  amelynek  a 
személyi  részét  az  állam fogja  vállalni.  Ilyen  értelemben  egy  kicsit  előremutatónak  érzi. 
Figyelembe véve ki tudja mikor lesz ez bevezetve, lehet hogy csak 2-3 év múlva. Úgy érzi 
egyetértés van, kérjenek az igazgató úrtól egy részletesebb választ, hogyan értelmezi ő ezt. 
Most a bizottság véleménye szerint fogadják el, a következő testületi ülésre igazgató úrnak 
javaslatát, ha kell a módosításra irányuló anyagát terjesszék elő.
Tóthné Titz  Éva jegyző:  tájékoztatásul  elmondja,  hogy a  kormányhivatal  kereste  meg  a 
polgármesteri  hivatalokat  és  felhívta  a  figyelmet  az  alapító  okirat  módosításának 
szükségességére,  mert  a törvényben a fogalomban történt  változás  és ezt  át  kell  vezeti  az 
alapító okiraton. Egyeztetett igazgató úrral, elmondta neki, hogy milyen feladatuk van, ő nem 
jelezte  azt,  hogy  ebből  a  fogalomból  bármely  meghatározást  ki  kellene  venni.  Szóbeli 
megbeszélés történt, úgy gondolja szakmailag ő tudja azt mondani, hogy fogalomból melyek 
azok  a  részek  amelyeket  bent  kell  hagyni,  vagy  ki  kell  hagyni.  Feléje  ilyen  jelzés  nem 
érkezett.  Ezért  került  az  előterjesztés  így  kiküldésre,  hogy  normatíva  igénylésnek  meg 
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tudjanak felelni. Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy az összes többi társult testület felé 
kiküldésre került az anyag, a napokban foglalkoznak az alapító okirat elfogadásával.
Varga Béláné alpolgármester: elmondja, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását most 
2011  július  1-től  a  Tapolcai  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  köteles  ellenőrizni.  Ma 
beszélt  a  szakszolgálat  vezetőjével,  az  ő  véleménye  is  ugyan  ez.  Úgy  gondolja  erre  az 
igazgató úrnak jobban oda kell figyelni, jobban át kell nézni és csak azokat a feladatokat kell 
bevállalni  – egyrészt a gyermek szempontjából is – amelyet  az intézménye valóban el tud 
látni, amire a feltételei biztosítottak. 
Miklós  Tamás  polgármester:  kéri  igazgató  urat  írásban  megkeresni,  kérjenek  tőle 
állásfoglalást.  Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete abban érdekelt,  hogy ne Tapolcára 
járjanak be a gyerekek. A jelenleg felvetett  mutatók alapján felső tagozatot csak Tapolcán 
tudnának indítani. Ez még távoli dolog. Aki egyetért azzal, hogy igazgató urat megkeresve 
kérjenek részletes tájékoztatást, illetve részletes pontosítást és ezzel foglalkozzon a képviselő-
testület, amennyiben szükséges az októberi vagy novemberi ülésén, továbbá aki elfogadja az 
alapító okirat módosítását - kézfeltartással szavazzon.

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

100/2011. (IX.26.) Kt. határozat
a.)  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Révfülöpi 
Általános Iskola Alapító Okiratát a tervezetben foglalt tartalommal és egységes 
szerkezetben jóváhagyja.
b.)  A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  kérjen  írásos  információt  az 
Általános Iskola Igazgatójától a sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátásával, a 
feltételek meglétével kapcsolatban. 
Felelős: a.) – b.) pontokra: Tóthné Titz Éva jegyző
Határidő: a.) pontra: 2011. október 15.
                b.) pontra: 2011. november 29. 

7.) A Révfülöp 485/5 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésre történő meghirdetése. 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Miklós Tamás polgármester:  elmondja a költségvetésben meghatározták a forgalomképes 
ingatlanokat,  amelyeket  értékesítésre  kijelöltek.  A  lejárt  képviselő-testületi  határozatoknál 
olvashatták, hogy a négy telekből elkelt három, sőt versenytárgyalás folyamán versenyhelyzet 
alakult  ki,  majd  egymillió  forinttal  magasabb  áron  került  eladásra.  Miután  lezárult  a 
versenytárgyalás  jelezte  egy  úr  -  aki  egyébként  részvett  a  versenytárgyaláson  -,  hogy  őt 
érdekelné a másik kisebb telek is, amelyet meghirdettek. Az előterjesztés a pályázat kiírásáról 
szól a 485/5 hrsz-ú, 682 m2 beépítetlen terület értékesítésére. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
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Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
a bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal javasolja, minél előbb írják ki a pályázatot az 
ingatlan értékesítésre.
Kérdés nem hangzott el.
Vélemény:
Török Péter képviselő-testület tagja:  elmondja,  minden ilyen  telekeladásnál  szót szokott 
kérni azzal kapcsolatban, pár évvel ezelőtt még az előző ciklusban, mint a szociális bizottság 
javaslatát pártfogolva szólalt fel az ügyben, hogy a telekeladásokat nagyobb összefüggésben 
próbálja  a  testület  megfogalmazni,  ami  ebben  a  javaslatban  le  is  volt  írva,  hogy milyen 
szinten,  pontok  szerint.  Ennek  a  környezetében  lévő  telkek  már  eladásra  kerültek.  Kéri 
polgármester  úrtól  és javasolja a képviselő-testület  felé,  hogy ezt a  beadott  javaslatot  egy 
elkövetkezendő testületi  ülésen tárgyalja  meg a testület  illetve előtte a bizottságok. Puszta 
telekeladási  adás-vételen  túl  még  milyen  jelentősebb,  esetleg  a  település  jövőjét  humán 
szempontból befolyásoló tényezők mentén lehetne telkeket értékesíteni. Kéri a polgármester 
urat, hogy ne odázzák minden évben odébb, hanem ha egyszer van egy ilyen javaslat, amelyet 
egyébként  a  polgármester  és  a  testület  kért  a  bizottságtól,  akkor  használják  valamire.  Ne 
legyen a fiókban. A szempont az volt,  úgy adják el a telkeket, hogy ennek legyen valami 
másodlagos  hozadéka  is  település  részére.  Olyan  koncepcióban,  amiben  idetelepülők 
valamilyen más jellegű humán tőkét tudnának hozni a település részére akár az iskola, akár a 
szolgáltatás. 
Miklós Tamás polgármester: ugyan nem a napirendhez tartozik, hogy jegyző asszonyt kéri, 
hogy  az  október  testületi  ülésre  az  anyagot  készítsék  elő.  Kéri  az  Oktatási,  Szociális  és 
Kulturális  Bizottság  Elnökét,  hogy  aktualizálják  az  anyagot,  nézze  át  a  bizottság  és  az 
októberi ülésen kerüljön előterjesztésre.
Gángó  István  képviselő-testület  tagja:  most  is  azt  mondja,  ha  a  2.600.000  Ft 
önkormányzatot  kisegíti  valamiből?  Még ha  pillanatnyilag  nem közművesített  telek,  de  a 
kistelek is telek.  Nagy hiba volt a korábbiakban is. Nem az önkormányzatnak a jó irányú 
elmozdulását jelzi. Várhatóan a gazdasági helyzet továbbra romlik. Azt mondja továbbra is ez 
egy vagyonfelélési helyzet. Meg kellene vizsgálni, készüljön előterjesztés a tanácsi rendszer 
átalakulásakor  önkormányzati  rendszerré  milyen  vagyon  volt.  Most  ebbe  a  gazdasági 
helyzetbe  ez  ami  értékét  megőrzi,  még  ha  mélyponton  is  van.  Át  kellene  gondolni. 
Emlékezteti  a  képviselőket,  ha  2000-ben nincs  tüntetés  a  Semsei  major  környékén  azt  is 
eladták volna 120 millió forintért. Azt mondja hibát követnek el, nem támogatja az eladást.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, 
ez a falu közepén lévő beépítetlen kis sziget, főleg ez az utolsó nagyon szerény adottságokkal 
rendelkezik, közművek megvalósítása is komoly terhet fog róni arra, aki ezt megvásárolja. Ezt 
a  fajta  ingatlan  értékesítését  semmiképpen  nem  mosná  össze  a  Semsei  és  más  vízparti 
nagyobb  értékű  ingatlanok  értékesítésével.  Ezeket  semmiképpen  nem  herdálják  el, 
konszenzuson alapuló hasznosítást fognak megvalósítani. Ezek olyan szigetek, ha hozadékát 
nézik az egyik, hogy az önkormányzat bevételhez jut, de nem ez a fő cél. Azzal, hogy ott 
építkezések  indulnak  el,  telekadót  fognak  fizetni,  építményadó  fognak  fizetni,  nem  az 
önkormányzat  tartja  karban  önkormányzati  pénzen,  ezzel  még   a  szomszédos  ingatlanok 
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értékei is valószínűleg  emelkedni fognak, a terület hasznosítva lesz, ezáltal úgy gondolja  van 
hozadékos  bevétele  is.  Török  képviselő  úrral  egyetért,  hogy  a  nagyobb  volumenű 
ingatlanhasznosítás – Avanti melletti rész, ami úgy tudja képviselő úr ötlete – azt valóban át 
kell gondolni és annak a mielőbbi elindításában nagyon össze kell fogni és minél előbb ki kell 
találni, hogy ne helyben topogás legyen. Örüljenek annak, ha lesz rá jelentkező, ezt az utolsó 
kis  szigetet  ott  fel  tudják  számolni.  Kiépített,  kulturált  környezetet  fog  kialakítani 
remélhetőleg a tulajdonos. Támogatja az értékesítést, ha lesz rá lehetőség.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  ez  egy  nyílt  versenytárgyalásra  való  pályázati 
felhívás, amelyre kijelölve a pályázat lefolytatására felkért tagok vannak. Aki egyetért a telek 
újbóli kijelölésére értékesítésre, illetve a pályázati felhívással, a bizottság vélemény szerint, 
kézfeltartással szavazzon.

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

101/2011. (IX.26.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő 
Révfülöp   -   485/5  hrsz.  alatti  682  m2   nagyságú  beépítetlen  területet  nettó 
2.600.000.- Ft kiinduló áron értékesítésre meghirdeti.
Az ingatlanok értékesítésből befolyó összeget kizárólag felhalmozási célra lehet 
felhasználni.
A pályázati  versenytárgyalás  lefolytatására a képviselő-testület  felkéri  Kondor 
Gézát  levezető  elnökül,  Varga  Bélánét,  Eitner  Józsefet  és  Müller  Mártont 
tagként.
A  hirdetményt  a  Polgármesteri  hivatal  hirdetőtábláján  való  kifüggesztéssel,  a 
település honlapján, és képújságban való megjelenítéssel kell közzé tenni. 
a.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárást készítse elő,  a 
versenytárgyalás  (árverés)  közzétételéről,  illetve  a  versenytárgyalás 
lebonyolításáról gondoskodjon.  
b.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eredményes 
pályázati eljárás esetén a nyertes pályázóval az adás-vételi  szerződést  
 megkösse. 
Felelős:  a.) pontra: Tóthné Titz Éva jegyző

                           b.) pontra: Miklós Tamás polgármester
Határidő: a.) pontra: 2011. október  3., október 20. 

                              b.) pontra: 2011. november 15. 

8.)     Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz csatlakozás   
pályázat kiírása. (sürgősségi indítvány)
Miklós Tamás polgármester: felkéri jegyző asszonyt ismertesse a napirendi pontot.
Tóthné Titz Éva jegyző: elmondja, az anyag nem került írásban kiadásra, de az anyag most 
jelent meg és mos került letöltésre. Ismerteti szó szerint a leírt anyagot a határozati javaslattal:
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„Tisztelt  Képviselő-testület!  A  2000/2001-es  tanév  során  az  Oktatási  Minisztérium  a 
települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével létrehozta és beindította a Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatot.  Ez  az  ösztöndíjrendszer  a 
hátrányos  helyzetű  szociálisan  rászoruló  fiatalok  számára  is  elérhetővé  kívánja  tenni  a 
felsőoktatásban való részvételt. Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj pályázatban való részvétel ingyenes. A helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei 
önkormányzat  tetszőleges  összeggel  kiegészítheti  a  települési  önkormányzati  forrásból 
fedezendő  ösztöndíj  összegét,  a  minisztérium  pedig  az  önkormányzati  támogatással 
megegyező  mértékben  kiegészíti  a  megállapított  támogatási  összeget.  A  révfülöpi 
önkormányzat  a  kezdetektől  részt  vesz  az  Ösztöndíjpályázatban,  mely  során  évente  több 
hallgató  részére  nyújt  támogatást.  Évente  nyilatkozni  kell  a  csatlakozási  szándékról  a 
vonatkozó  rendelet  alapján  kiadott  Általános  Szerződési  Feltételek  elfogadásáról,  abban 
foglaltak szerinti eljárásról, a pályázat kiírásáról.
A 2012-es pályázati fordulóban a pályázati adatokat elektronikusan kell rögzíteni a települési 
önkormányzatoknak a Bursa Hungarica új elektronikus adatbázisában.
Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, ahol a nappali tagozatra 
beiratkozott hallgató államilag finanszírozott képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjrendszerben való részvételről  az információk a mai  nap kerültek letöltésre  az 
internetről,  mely  szerint  október  14-ig   nyilatkozni  kell  az  ösztöndíjpályázat  2012.  évi 
fordulójában való részvételről.  Október 17-ig az önkormányzatnak  ki kell írnia a pályázatot, 
melynek benyújtási határideje 2011.november 14., a pályázatok   elbírálási határideje pedig 
2011.december 5.  
Határozati javaslat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jogszabályoknak  megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok 
támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 
2012. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat  2012.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit elfogadja,  és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat 
által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 
a  pályázatokról  hozott  döntését  a  Wekerle  Sándor  Alapkezelő  által  üzemeltetett 
https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti.
4. Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve: 
E-mail címe: 
Telefonszáma: 
Születési helye és ideje: 
Jogosultsága: 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Révfülöp Nagyközség Önkormányzat polgármesterét, a 
csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
Határidő: 2011. október 14.
Felelős: Miklós Tamás polgármester”
Miklós Tamás polgármester: megkérdezi van-e kérdés, észrevétel fentiekkel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: aki egyetért a csatlakozási szándékkal és a pályázat kiírásával 
kézfeltartással szavazzon.

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

102/2011. (IX.26.) Kt határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett  és  visszavonhatatlan döntést  hoz arról,  hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Az  önkormányzat  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére  kiírandó  Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2012. évi  fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja,  és  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása, 
elbírálása  és  a  települési  önkormányzat  által  nyújtott  támogatás  összegének 
továbbítása  során  maradéktalanul  az  Általános  Szerződési  Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el.
Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a 
beérkezett  pályázatokat  és  a  pályázatokról  hozott  döntését  a  Wekerle  Sándor 
Alapkezelő  által  üzemeltetett  https://bursa.okmt.hu/palyazat/  internet  címen 
elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 
polgármesterét, a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
Határidő: 2011. október 14.
Felelős: Miklós Tamás polgármester

Bejelentések:
Tóthné Titz Éva jegyző: tájékoztatja a község lakosságát, hogy október 1-től Népszámlálás 
veszi kezdetét. Kéri a község lakosságát, hogy segítsék a számlálóbiztosok munkáját, hogy 
minél  szakszerűbben  tudják  a  feladatot  ellátni.  Október  1-től  31-ig  tart  a  népszámlálás, 
pótösszeírás pedig november 8-ig fog tartani.
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  két  bejelentése  van.  Tisztelt  Képviselők!  2011. 
szeptember  30-án  délelőtti  órákban  került  Tapolcán  megrendezésre  az  Önkormányzatok 
Napja,  ez  az  első  szabad  önkormányzati  választások  évfordulója.  Ebből  az  alkalomból  a 
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Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által szervezett ünnepségen kitüntetések 
átadására  is  sor  került.  Örömmel  jelenti  be,  hogy  az  ünnepségen  több  révfülöpi  illetve 
Révfülöpön dolgozó személy vehet át hosszú évtizedeken át végzett szakmai munkásságáért 
elismerést.  Bejelenti,   hogy  október  2-án  11.05  órakor  a  Duna  Televízión  az  "Ízőrzők" 
sorozatban Révfülöp került bemutatásra, Eitner József képviselő úr és Slemmer József készít 
különleges ételeket. Aki teheti kísérje figyelemmel a műsort. 
Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke:  bejelenti,  hogy az elmúlt  héten eltávozott  Dr. 
Kuncz Elemér.  Nagyon sajnálják.  Révfülöpöt  imádó ember  volt,  nagy lokálpatrióta,  sokat 
tanulhattak  tőle.  20  évig  volt  a  Fürdőegyesület  alelnöke,  újjáalakuláskor  alapító  tag  volt. 
Élmény  volt  vele  dolgozni,  olyan  ember  volt  Dr.  Kuncz  Elemér.  Összehasonlítva  más 
emberekkel  Dr.  Kuncz Elemérre  úgy fognak emlékezni,  hogy nem a szavak embere volt, 
hanem a tettek ember. Ez egy nagyon szép és jó emberi tulajdonság. Nagyon sajnálják azt, 
hogy úgy távozott  el,  hogy nem kapta meg a Révfülöp Díszpolgára címet.  Talán nagyobb 
békével távozott volna el. Ezzel kapcsolatban hiányérzetük van. Dr. Kuncz Elemér temetése 
október 22-én lesz a révfülöpi  temetőben.  Ez is  önmagáért  beszél!  Ugyanazon a napon a 
Mátyás templomban Dr. Korzenszky Richárd atya fog érte misét mondani.  Délután 4 órakor 
lesz  a  temetése.  Itt  kegyeletet  gyakorolhatnak,  és  részvétet  nyilváníthatnak  a 
hozzátartozóknak, talán valamelyest csökkenteni fogják hiányérzetüket. Köszöni a szót.
Miklós Tamás polgármester: Tisztelt Képviselők! Olyan személyről van szó, aki a település 
fejlődésében, életében egy meghatározó ember volt.  Kéri a testület tagjait egyperces néma 
felállással adózzanak Dr. Kuncz Elemér emlékének.

Miklós  Tamás  polgármester:  megköszöni  a  részvételt  a  képviselő-testület  ülését  17.55 
órakor berekeszti. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

kmft.

Miklós Tamás Tóthné Titz Éva
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

Török Péter                                                                  Kondor Géza 
képviselő-testületi tag.
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