
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  június  29-én 
(hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről.

A  Képviselő-testület  teljes  ülését  hangfelvétel  rögzíti,  ezért  e  jegyzőkönyv  szerkesztett  
jegyzőkönyv.

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Gángó István, Simonné Lakosi Erzsébet, Eitner 
József, Dr. Németh Csaba képviselő  (késve érkezik),  Székely Szabolcs képviselő.

Távolmaradását bejelentette: Ujváriné Handó Melinda és Török Péter

A  meghívottakból  jelen  van:  Hamarné  Szöllősy  Emília  jegyző.  Domonkos  Aladárné 
Nyugdíjas Klub Elnöke.

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait.  Megállapítja,  hogy  a 
képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 8 fő képviselő-testületi tagból 4 fő képviselő 
és a polgármester jelen van, az ülést megnyitja.

Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesők  személyére.  Javasolja  Eitner  József  és  Székely 
Szabolcs  képviselő urakat.

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

Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József és Székely Szabolcs képviselő-testületi tagok

Jelentés a lejárt  határidejű képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról,  beszámoló a két 
ülés között történt eseményekről, valamint a polgármester, illetve a bizottságok elnökeinek 
beszámolója  a  két ülés  között  történt  átruházott  hatáskörök gyakorlásáról.  (Írásos anyag a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester: szóbeli  kiegészítés:  elmondja  a  képviselő-testület  május  28-i 
ülése  óta  két  alkalommal  május  28-án  ill.  június  24-én  ülésezett  a  képviselő-testület. 
Rendkívüli  ülést  hívott  össze Révfülöp  Szepezdi  utca burkolat  felújítása tárgyában TEUT 
pályázat benyújtásával kapcsolatban, ill. Révfülöp úthálózatának felmérésére, üzemeltetésére, 
fejlesztésére  vonatkozó  árajánlat  elbírálásáról  született  döntés.  Tájékoztatja  a  képviselő-
testület tagjait, hogy június 13-án eszmecserét szervezett  „Révfülöp Jövőjéért” témakörben. 
A rendezvény jó hangulatban zajlott, a jövőben is szeretné megrendezni a településért tenni 
akarók találkozóját. Bejelenti, hogy június 25-én új turisztikai színfolttal bővült a település, 
felavatásra  került  az  egészségház  pincéjében a  település  szőlőművelés  történetét  bemutató 
pincekiállítás.  Június  26-án közmeghallgatást  tartottak,  tanulságos  volt,  hogy több kérdést 
intéztek előzetesen e-mailban, mint amennyien megjelentek személyesen is. Június 27-én több 
száz ember  jelenlétében ünnepélyes  keretek  között,  méltó  módon,  kiállítással  képeslappal, 
műsorral  köszöntötték  a  100 éves  Balatoni  vasút  centenáriuma  alkalmával  a  vasutasokat, 
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vasútbarátokat, továbbá  Heiczinger István vezérigazgató urat is. A Semsei major területére 
meghirdetett  pályázattal  kapcsolatban több érdeklődő is  volt.  Egy darab pályázat  érkezett, 
melyet  a képviselők megtekinthetnek a hivatalban.  Több hasznos ötletet,  elemet, értéket is 
tartalmaz  a  pályázat  azonban  nem a  kiírás  elvárásai  és   kidolgozottsági  szintjén  készült, 
előterjesztésre  alkalmatlan.  Ugyanakkor  egyeztetést  kezdeményezett  a  pályázat  írójával, 
amire  a közeljövőben fog sor kerülni. Tájékoztatja a képviselőket, hogy tervezett feladataik 
megvalósítása, külső források bevonása érdekében több pályázat került benyújtásra az elmúlt 
egy  hónap  során.  Többek  között  a  Kék  Hullám  zászlóval  minősített  strandokra 
eszközbeszerzés  keretében  a  Császtai  strandra  szabványos  bóják,  információs  táblák 
beszerzésének  támogatására  a  BFT-hez  pályázták,   másik  ilyen  pályázat  volt   Révfülöp 
Szigeti strandon szabadtéri játszótér felújítására. Pályázatot nyújtottak be a Szigeti strandra 
strandi mentő katamarán beszerzésére is. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Aki egyetért a jelentéssel kézfeltartással szavazzon.

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

65/2009. (VI.29.) határozat
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló a kiegészítéssel együtt elfogadja.

Miklós  Tamás  polgármester:  előterjeszti  a  képviselő-testületi  ülés  napirendjére  vonatkozó 
javaslatot.
Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

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

N a p i r e n d

1. Általános  Iskola  működése,  fenntartásának  alakulása,  továbbtanulás,  az 
ifjúságvédelem helyzete, az ifjúság körében végzett felvilágosító munka.
Tájékoztató az iskolai konyha működéséről, szolgáltatási minőségről és a további 
fejlesztés lehetőségeiről.
Előadó: Németh László általános iskola igazgatója

  Egyedné Kovács Margit élelmezésvezető
2. Óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés.

Előadó: Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő
3. Település időskorú lakossága körében végzett felmérés eredményéről tájékoztató.

Előadó:  Bögös Rita szolgálatvezető, Bárkányi Emőke gondozónő
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4. Önkormányzati  rendeletek  felülvizsgálata  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló 
2006/123/EK irányelv alapján.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

5. Felsőoktatási  intézményekben  tanuló  fiatalok  ösztöndíjáról  szóló  rendelet-
tervezet.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

6. „Révfülöpi Képek” szerkesztői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

7. Felterjesztési  javaslat  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény 
módosítására (a regionális vízmű-társaságok állami részvényhányadának térítés 
nélküli önkormányzati tulajdonba adása érdekében.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

8. Fogászati rendelőbe röntgenkészülék beszerzéséhez anyagi fedezet biztosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

9. Vezetői óvónői pályázat kiírása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

10. Révfülöp Nagyközségi Sportegyesület működéséhez anyagi támogatás biztosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

11. A  Szigeti  strandon  lévő  üzlethelyiség  üzemeltetésre  történő  átadásához 
hozzájárulás (Vadászi Lajosné kérelme).
Előadó: Miklós Tamás polgármester

12. A  révfülöpi  Császtai  strand  fejlesztésére  kiírt  pályázat  II.  fordulójához 
kapcsolódóan  pályázatíró,  bonyolító  szerződés,  engedélyezési  és  kiviteli  tervek 
elkészítésére tervezői szerződés megkötése. (sürgősség indítvány)
Előadó: Miklós Tamás polgármester

13. Belterületi  helyrajzi  számok  megszüntetése  a  Balaton  medrében.  (sürgősségi 
indítvány)
Előadó: Miklós Tamás polgármester

Zárt ülésen:
1.) Révfülöp „Villa Filip” Érdemrend, „Díszpolgári Cím” adományozása.
2.) Tapolcai Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezéséhez vélemény adása.

***
1.)Általános  Iskola  működése,  fenntartásának  alakulása,  továbbtanulás,  az 
ifjúságvédelem helyzete, az ifjúság körében végzett felvilágosító munka.
Tájékoztató  az  iskolai  konyha  működéséről,  szolgáltatási  minőségről  és  a  további 
fejlesztés lehetőségeiről. (Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós  Tamás  polgármester:  megkérdezi  Németh  László  iskolaigazgatót  van-e  szóbeli 
kiegészítése?
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Németh  László  iskolaigazgató:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait.  Az  eredményességi 
vizsgához hozzá szeretné tenni, hogy a bizottsági meghallgatások óta Székely Mátyás, Varga 
Tamás a matematika országos döntőn 18. helyet szerezte meg, ami nagyon tisztes helytállás, 
természetbarát szakkör a gödöllői országos döntőbe Eitnerné Rózsa Ágnes vezetésével a 4. 
helyet  szerezte meg. Az atléták a kisiskolás országos döntőbe 600 m-en 31 döntőbe jutott 
között Kardos Gergő 4., Papp Dóra a 8. helyet szerezte meg. A bizottsági ülésen felvetődött 
az  iskolának a  beázása.  Tudvalevő, hogy a „XXI. század a Hullámok hátán” pályázat  a 
beázás  elkerülése  végett  is  íródott.  A  beázást  a  tornaterem felől  meg  tudták  szüntetni,  a 
konyha  felőli  beázás  nagyobb lélegzetű  munka.  A karbantartóval  konzultálva  azt  mondta, 
hogy egyfajta rászervezéssel és tervezéssel azt is meg lehet oldani. Tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy az elmúlt évben az egészségügyi festés ill. a konyha festése közel 600.000 Ft-
ba került, ebben az évben ezt úgy oldották meg, hogy a konyhát pályázat útján 90.000 Ft-ért 
fogják kifesteni, ill. 40.000 Ft-os anyagköltség árban a karbantartó a nyár folyamán az összes 
többi épületrészt le fogja festeni. Az elmúlt évi 600.000 Ft-os összeg helyett az idei évben 
150.000 Ft-ból ez megoldható. 

Miklós Tamás polgármester: köszöni a kiegészítést. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
Simonné Lakosi Erzsébet, Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a 
bizottság  részletesen  tárgyalta  a  napirendi  pontot,  ami  két  részből  állt.  Dicséretek 
fogalmazódtak meg mind a tantestület, mind a konyha személyzete és az adminisztráció felé. 
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális  Bizottság Elnöke: elmondja mind az iskola, 
mind a konyha részéről tartalmas, igényes beszámolót készítettek az előterjesztők, amely hűen 
tükrözi  az  iskola  részéről  azt  az  eredményes  és  sokszínű  pedagógiai  oktató-nevelő 
tevékenységet, amely az iskolában folyt.  A bizottság elismerését fejezte ki az iskolának az 
tanévben elért szép eredményekért. A bizottság mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadásra 
javasolja.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemények:
Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, mindkét beszámoló tartalmas, jó anyag, ami 
bemutatja az elvégzett munkát számadatokkal. 149 fő az iskolai létszám ebből bejáró tanuló 
88,  tehát  61  fő  révfülöpi  tanuló  van.  Ez  azért  fontos,  hogy  az  iskola  a  későbbiekben  is 
működni tudjon a bejáró tanulók létszámát keményen kézben kell tartani. A tájékoztatásból 
ismertetést  kapott  milyen  munka  folyik,  milyen  eredményeket  értek.  Gratulál,  további  jó 
munkát kíván. Az iskola konyha működésével kapcsolatos előterjesztés is nagyon részletes 
személyi, tárgyi eszközökről ad információt. 1 fő szakács, 1 fő főzőnő és 3 fő kisegítő végzi a 
konyhán a munkát. Felszerelésükkel kapcsolatban, az elhasználódott gépeket időszakonként 
kicserélik, de nagyon sok karbantartás mellett tudják napi szinten tartani, hogy a munkájukat 
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megkönnyítse.  Elmondja, két éve nem kaptak fizetésemelést  a konyhai dolgozók,  közel a 
nyugdíjhoz.  Ha  lehetősége  lenne  az  önkormányzatnak,  akik  elérik  a  nyugdíjkorhatárt  és 
nyugdíjba  mennek,  azoknak  segítsenek  abban,  hogy  egy  kicsit  jobb  nyugdíjat  kapjanak. 
Gratulál az ott dolgozóknak, elismerését fejezi ki, további jó munkát kíván.

Miklós Tamás polgármester:   mint polgármester,  és mint társulás elnökeként elmondja,  az 
iskola  egyre  nehezedő  fenntartási  körülmények  között  is  eredményesen,  rendkívül  szép 
szakmai eredményeket elérve, hosszú évek óta tartja színvonalát. Ezt a jó munkát a tanévzáró 
értekezleten egy differenciált  jutalmazással  sikerült  is  bizonyos szinten elismerni.  További 
erőfeszítéseket kell tenni a gyermeklétszám emelésére a későbbiekben is. Esetlegesen akár 
iskolabusz beszerzésével, amely szolgálná az iskolafenntartás stabilitását is, esetleg más célú 
hasznosítását  is.   Egy ilyen  közösségi  busz beszerzését  figyelemébe  ajánlja  a  testületnek. 
Konyhával  kapcsolatban,  ugyan  5  fővel  működik  a  konyha,  viszont  az  élelmezésvezető 
költségei nem ott jelennek meg. Vannak olyan plusz költségek, amelyet a működés miatt az 
önkormányzat magára vállal, hogy magas színvonalú ellátást kapjanak a gyermekek. Az IT 
ülésen  a  környező  önkormányzatokkal  állandó  vitáik  vannak  az  iskola  finanszírozási 
kérdésekben.   Úgy gondolja  hosszú  távon  stabil  az  iskola  léte,  ezzel  természetesen  nem 
szabad megelégedni, hanem tenni kell, főleg a gyermeklétszám tekintetében. Megköszöni a 
képviselő-testület nevében az iskola igazgatójának, pedagógusoknak, az iskola dolgozóinak a 
tanévben  végzett  munkáját.  Kéri  igazgató  úr  tolmácsolja  a  testület  pozitív  véleményét  a 
pedagógusok felé.
Kéri  Müller  Márton főtanácsost,  hogy az iskolai  beázással  kapcsolatban  hívjon össze egy 
helyszíni szemlét igazgató úr és a karbantartó bevonásával.
Szavazásra bocsátja, aki elfogadja az előterjesztéseket - kézfeltartással szavazzon.

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

65/2009. (VI.29.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Általános  Iskola 
működése, fenntartásának alakulása, továbbtanulás, az ifjúságvédelem helyzete, 
az  ifjúság  körében  végzett  felvilágosító  munka”,  továbbá  a  „Tájékoztató  az 
iskolai  konyha  működéséről,  szolgáltatási  minőségről  és  a  további  fejlesztés 
lehetőségeiről” szóló előterjesztést elfogadja.

2.)Óvodai nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi az előterjesztőt van-e szóbeli kiegészítése?

5



Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő: köszöni nincs kiegészítése, az előterjesztésben mindent 
részletesen  leírt.  Ezúton  is  szeretné  megköszönni  munkatársainak  együttműködését, 
segítségét.

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:   a  bizottság  alaposan 
megtárgyalta a beszámolót. Az előterjesztés részletesen bemutatja az óvodai nevelő munkát. 
A  bizottság  az  óvoda  tevékenységét  jónak  ítéli  meg  és  4  igen  szavazattal  elfogadásra 
javasolja.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemények:
Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
újdonságként olvasta az anyagban, hogy a nyári szünet alatt el lehet vinni a gyermekeket a 
köveskáli óvodába,  nem tudja ez eddig volt-e? Ez nagyon jó dolog, mert sok szülőnek pont a 
nyár a legnehezebb időszak, amikor munkát tud vállalni és a három hét szünet nehéz szokott 
lenni ilyen szempontból. A kiállításon is szerepeltek az óvodások munkái. Jónak tartja, hogy 
már  ilyen  kicsi  korban  meg  tudnak  ismerkedni  ilyen  tevékenységekkel.  Gratulál  az 
óvónőknek, a dajkáknak és további jó munkát kíván.

Miklós Tamás polgármester: elmondja, egy részletes, kimerítő óvodai neveléssel, pedagógiai 
célkitűzésekkel kapcsolatos beszámolót kaptak, de tartalmazza a munkatervet is. Láthatják a 
képviselők,  hogy mit  tervez az óvoda vezetése.  Egyik célkitűzés az,  hogy lehetőleg minél 
több  gyermek  iratkozzon  be  a  révfülöpi  óvodába.  Erre  csak  tudatos  munkával  tudnak 
készülni, kezdeményezték a bölcsőde létrehozásának lehetőségét. Ezzel kapcsolatban a jegyző 
asszony a  bizottsági  ülésen  rövid  tájékoztatást  adott.  Megköszöni  az  eredményes  és  szép 
munkájukat.

Dr. Németh Csaba képviselő megérkezik az ülésre, a képviselő-testület létszáma 6 fő. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztést elfogadásával - kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  nem  szavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
66/2009. (VI.29.) határozat

Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  „Óvodai 
nevelőmunka, iskolai oktatás előkészítés”-ről szóló előterjesztést elfogadja.

3.)Település időskorú lakossága körében végzett felmérés eredményéről tájékoztató.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Miklós Tamás polgármester: megkérdezi az előterjesztőt van-e szóbeli kiegészítése?
Bögös Rita szolgálat vezető: köszöni nincs szóbeli kiegészítése.

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, szükséges volt egy 
ilyen felmérés, hiszen régóta beszélgettek arról, hogy az idősek körülményeiről készüljön egy 
átfogó felmérési kép. Fontos információkat tartalmaz a felmérés. A bizottság jónak ítéli és 4 
igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Kérdés:
Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
kérdése a szolgálatvezető felé, hogyan látja az autó kérdését, mennyire lenne szükség, vagy 
mennyire lenne indokolt egy gépkocsi beállítása az idősek szolgálatába?

Bögös  Rita  szolgálatvezető:  válasz:  elmondja,  a  környezető  települések  falugondnoki 
szolgálattal  rendelkeznek,  ez  Révfülöpön  nem  lehetséges  normatívából.  Úgy  gondolja,  a 
gépjármű indokolt lenne, hiszen egyre több az idős ember, egyre több az egyedülálló, akik 
egyéb  módon  nem  tudják  megoldani  gondjaikat.  Adódnak  olyan  élethelyzetek,  amikor 
szükség lenne a helyben történő segítségnyújtásra.

Vélemények:
Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
elmondja, valóban a környező önkormányzatok falugondnoki szolgálattal rendelkeznek és ezt 
600 fő  lakosságszám alatt  támogatja  csak  az  állam.  Erre  a  település  normatívát  nem tud 
igénybe venni. A nagyszámú nyugdíjas létszám, ami 449 fő a településen, indokolttá tenné a 
gépjármű beszerzést.  Nem mindenki tudja ezt a családjában megoldani, illetve sokan vannak, 
akik egyedül élnek. Érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy akár autóhasználatot fizetni a 
gondozónőnek, vagy egy új autót beszerezni.  Erre nagy szükség van. Amíg az autóvásárlást 
nem tudják megoldani, a gondozónőkkel meg kellene beszélni, hogy mód lenne-e arra, hogy 
gépkocsi térítéssel ellátnák ezt a feladatot. 

Gángó István képviselő-testület tagja: köszöni a tartalmas információt, egy biztató kezdetnek 
tartja,  aminek  folytatásának  kellene  lennie.   Elgondolkoztató,  hogy  az  1250  fős  állandó 
lakosságból 449 fő nyugdíjas van és ez a létszám csak növekszik. További gondolkodásra 
vannak késztetve.  141 fő töltötte  ki  a  kérdőívet,  ezt  továbbra is  folytatni  kell,  bevonva a 
nyugdíjas klubot is.   Felvetődött  a gépjármű kérdése, nem biztos,  hogy ez az egyetlen jó 
megoldás. Keresni kell a megoldást. Megkérdezné az érintetteket a gondozónőkön keresztül. 
Az  anyagot  közzé  tenné,   ami   nem  sérti  a  személyiségi  jogot,  nem  mindenkinek  van 
internete. Kapjanak teljes képet. Köszöni a munkát.
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Domonkos  Aladárné  Nyugdíjas  Klub  Elnöke:  elmondja,  a  településen  végzett  időskorú 
felmérés  a  beérkezett  kérdőívekből  szerkesztett  statisztikai  táblázat  tulajdonképpen  sok 
mindenre  figyelmeztet.  Úgy érzékeli  és  az előterjesztésből  is  kitűnik,  hogy volt  értelme a 
felmérésnek.  Sokkal nagyobb feladat,  hogy legyen is eredménye.  A táblázat  minden sorát 
tulajdonképpen lehet értékelni, és mindegyik külön-külön jelzéseket ad a testület és a szociális 
ellátás részére. A vizsgálat tárgyát képezhetné esetleg a jövőt illetően, hogy egy hosszabb távú 
koncepciót készítene a testület. A településre is ugyanúgy érvényes, mint az egész országra az 
elöregedés. Nem ők vannak sokan, a fiatalok vannak kevesen. Megkülönböztetett és fokozott 
figyelmet  igényelnek  főleg  az  egyedülálló  személyek,  hisz  ők  vannak  a  legnehezebb 
helyzetben. Egy nyugdíjból kell fedezni az összes létfenntartáshoz szükséges kiadásokat, ezen 
kívül az ilyen embereknél felgyorsul az elmagányosodás is. Fontos az idős emberek részéről 
is hogy egymásra odafigyeljenek. Fontos a jó szomszédok, a jó barátok segítsége. Szinten 
nélkülözhetetlen  számukra.  Az  előterjesztésből  is  megállapítható,  hogy  a  család  szerepe 
milyen  nagy jelentőségű  az  idős  emberek  számára.  Ismételten  szükségesnek  látszik,  és  a 
hozzászólásokból is kitűnik,  hogy fontos a gondozáshoz a gépkocsi biztosítása.  Úgy ítélik 
meg, hogy igen fontos. A nyugdíjasok úgy ítélik meg, hogy más településen jobb az ellátás, 
mivel  gépkocsi  áll  rendelkezésre.  Itt  most  nem  a  gondozónők  munkájáról  van  szó.  Ez 
megoldást  jelentene  a  szakrendelésre  szállítás,  bevásárlás,  egyéb  ellátási  gondoknál.  Nem 
beszélve  arról,  hogy  a  gondozónők  munkáját  is  nagyban  segítené.  Sok  időt  eltöltenek  a 
közeledésre, ezt az időt a gondozásra tudnák felhasználni, ami az idősek javát szolgálná. Az 
idős korosztály vágya az, hogy aránylag nyugodtan a lehetőség szerint  családjuk körében, 
szeretetében tudják élni életüket.

Miklós Tamás polgármester: elmondja, eredményes volt a felmérés készítése, mivel számos 
tanulságot  lehet  leszűrni  belőle.  Felvetődött  a  gépkocsi,  kisbusz,  iskolabusz  beszerzése  és 
pályázati úton történő lehetőségének vizsgálata. Egyetért képviselő asszony azon felvetésével, 
lehet,  hogy  más  jellegű  módon  kellene  magát  a  szolgáltatást  biztosítani  nem  a 
gépjárműbeszerzéssel,  hanem  esetleg  akár  vállalkozóval,  aki  heti  rendszerességgel  vagy 
bizonyos napokon, bizonyos alkalmakkor ilyen jellegű szolgáltatást, mint elvitel, bevásárlás 
stb. szervezne. Kicsit bonyolultabb a kérdés,  mivel itt  a révfülöpi szociális társulást tartja 
fenn az önkormányzat.  Nem az  önkormányzat  fizeti,  hanem a  révfülöpi  szociális  társulás 
önálló  költségvetéssel,  vezetővel  működve  építi  ki  a  szolgáltatási  rendszert.  A  közös 
költségekből  valószínű  ezeket  nem lehet  finanszírozni,  tehát  egyoldalú  révfülöpi  speciális 
finanszírozást kell ehhez biztosítani. A gépjármű beszerzése további vizsgálatot igényel, kéri 
a szolgálat vezetőjét Révfülöp vonatkozásában próbáljanak meg egy valós körülményekhez 
igazodó javaslatot kidolgozni és a jövő évi költségvetéshez esetleg már úgy elkészíteni, hogy 
azt be lehessen építeni. Próbált pályázati lehetőséget kezdeményezni, Révfülöp egyedül nem 
tud  pályázni,  de  a  tapolcai  Kistérségi  Társulásnál  Révfülöp  és  a  Káli  medence  nevében 
kezdeményezte,  hogy  a  társulásnak  egy  önálló  járművet  próbáljanak  megpályázni.  Be  is 
nyújtották,  de  sajnos  nem nyert.  Rétegprogramok,  előadások  szervezés  jó  néhány  van,  a 
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nyugdíjas klub nagyon jól működik, köszöni az elnök asszonynak a munkájukat. Felvetődött a 
nyugdíjas koncepció, foglalkozzanak vele és próbálják meg összegezni a felmérés kapcsán,
megvizsgálva tehát a gépkocsi kapcsán bizonyos szolgáltatások bevezetését, ill. időskorúakkal 
kapcsolatos távlati  koncepciónak,   fejlesztési  lehetőségeknek a  felmérését,  az év második 
felében erre térjenek vissza. Ezzel kapcsolatban készüljön egy áttekintés, ehhez kéri a vezető 
gondozónő segítségét. 
Aki a tájékoztatót elfogadja, az elhangzottak figyelembevétel -  kézfeltartással szavazzon.

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

67/2009. (VI.29.) határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Település  időskorú 
lakossága körében végzett felmérés eredményéről szóló tájékoztató”-t elfogadja. 

A Képviselő-testület  felkéri  a Szociális  Szolgálat  Vezetőjét,  hogy az időskorúakkal 
kapcsolatosan  készítsen  hosszú  távú  koncepciót  a  fejlesztési  lehetőségek,  új 
szolgáltatások bevezetését illetően.
Felelős: Bögös Rita Szociális Szolgálat vezető
      Miklós Tamás Szociális Alapszolgáltató Társulás Elnöke
Határidő:2009. november 23.

4.)Önkormányzati  rendeletek  felülvizsgálata  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló 
2006/123/EK irányelv alapján. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az Európai Unió döntéshozó intézményei 2006. évben 
elfogadták  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló  irányelvet,  melyet  Magyarországnak 
december végéig kell végrehajtania. Konkrét intézkedéseket ír elő az irányelv. Jegyző asszony 
nem kis  munkával  áttekintette  az  önkormányzat  összes  érvényben  lévő rendeletét.  Kéri  a 
bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság 4 igen 
szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja.

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

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás  polgármester: szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  előterjesztés  határozati 
javaslatával és a rendeletmódosítással – kézfeltartással szavazzon.
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Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  nem  szavazat,  tartózkodás 
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

68/2009. (VI.29.) határozat
a.)   Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  „A  belső  piaci 
szolgáltatásokról  szóló  2006/123/EK  irányelv”-ből  fakadó  egyes  önkormányzati 
feladatok végrehatása során felülvizsgálta hatályos rendeleteit.

b.)  A  Képviselő-testület  megállapította,  hogy  az  Irányelv  2.  cikke  által  kizárt 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó alábbi önkormányzati rendeletek nem érintettek:

 A helyi  közművelődésről szóló 3/2000. (III.20.) rendelet  (2. cikk (2) 
bekezdés a) pontja)

 Az  Általános  Iskola  konyhájáról  igénybevett  étkezésért  fizetendő 
térítési díj megállapításáról szóló 17/2007. (XII.19.) Kt.  rendelet  (2. 
cikk (2) bekezdés a) pontja)

 A parkolókról, a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról 
szóló 8/2003. (V.26.) rendelet     (2. cikk (2) bekezdés d) pontja)

 A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 
valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 12/2001. (X.29.) 
rendelet (2. cikk (2) bekezdés i) pontja)

 A „Díszpolgári Cím”, valamint „Villa Filip Érdemrend” alapításáról és 
adományozásáról szóló 8/2002. (VI.24.) rendelet (2. cikk (2) bekezdés 
i) pontja)

 A települési  önkormányzati  hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők 
illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről  szóló 14/2003. (VII.17.) 
rendelet (2. cikk (2) bekezdés i) pontja)

 Az önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról  szóló 12/2006.  (XI.28.) 
rendelet (2. cikk (2) bekezdés i) pontja

 Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
szabályzatáról  szóló 5/2007. (IV.4.) rendelet  (2. cikk (2) bekezdés i) 
pontja)

 Helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 6/2007. (IV.4.) 
rendelet (2. cikk (2) bekezdés i) pontja)

 Révfülöp  Helyi  Építési  Szabályzatáról  és  Szabályozási  Tervének 
jóváhagyásáról  szóló  5/2008.  (III.31.)  Kt.  rendelet   (2.  cikk  (2) 
bekezdés i) pontja)

 A 2007.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  7/2008.  (IV.16.)  Kt. 
rendelet (2. cikk (2) bekezdés i) pontja)

 A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 10/2008. (V.
28.) Kt. rendelet (2. cikk (2) bekezdés i) pontja)

 Révfülöp Nagyközségi Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről 
szóló  3/2008.  (II.13.)  Kt.  rendelet  módosításáról  szóló  rendeletek: 
14/2008.  (IX.10.)  Kt.;  15/2008.  (XI.26.)  Kt;  21/2008.  (XII.17.)  Kt; 
4/2009. (III.18.) Kt. (2. cikk (2) bekezdés i) pontja)

 Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
1/2009. (II.11.) Kt. rendelet (2. cikk (2) bekezdés i) pontja)
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 Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  2008.  évi  költségvetésének 
végrehajtásáról  és  pénzmaradvány jóváhagyásáról  szóló  5/2009.  (IV.
29.) Kt. rendelet. (2. cikk (2) bekezdés i) pontja)

 Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló 
15/2007. (XII.19.) Kt. rendelet (2. cikk (2) bekezdés j) pontja

 A  helyi  adókról  szóló  14/2004.  (XII.27.)  rendeletet.  (2.  cikk  (3) 
bekezdés)

c.)  A Képviselő-testület  megállapította,  hogy  az  alábbi  önkormányzati  rendeletek  az 
Irányelv által érintettek, de azzal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaznak:

 A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2000. (V.29.) rendelet
 A strandfürdők használatának rendjéről  szóló 7/2003. (V.26.) rendelet 
 A helyi környezetvédelem szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről 

és ebtartásról szóló 9/2003. (V.26.) rendelet
 A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2003. (V.26.) rendelet és az 
azt módosító 20/2008. (XII.17.) Kt. rendelet.

 A talajterhelési díjról szóló 11/2004. (VI.30.) rendelet 
 Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonhasznosítás  szabályairól  szóló 

4/2006. (IV.6.) rendelet 
d.)  A  Képviselő-testület  megállapította,  hogy  az  Irányelv  rendelkezéseivel  érintett, 
azokkal  ellentétes  önkormányzati  rendeletek,  melyek  esetében  azok  fenntartása 
szükséges és indokolható, az alábbiak:

 A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 9/2004. (V.25.) 
rendelet.

A  rendelet  6-12  §-ai  szabályozzák  azt  az  engedélyezési  eljárást,  mely  a 
közterület  használatát  lehetővé  teszi.  Annak  érdekében,  hogy  a  település 
közrendjét fenntarthassuk, a települési környezetet megvédjük, ellenőrzés alatt 
kell  tartanunk  a  közhasználatú  területek  eltérő  funkciójú  használatát.  Az 
utólagos  ellenőrzés  nem  hatékony:  jelentős  személyi  és  tárgyi  feltételeket 
igényelne. Az engedélyezési rendszer biztosítja az Irányelv 9.cikk (1) bekezdés 
(a)-(c)  pontjaiban rögzített  elvárást,  teljesíti  a 10-13.  cikkben meghatározott 
feltételrendszert.

 A lakásépítés (felújítás, bővítés és vásárlás) helyi támogatásáról szóló 14/2007. 
(XI.28.) Kt. rendelet

A rendelet szabályozza azt a pályázati eljárást, mely lehetővé teszi a révfülöpi állandó 
lakóhellyel vagy munkaviszonnyal rendelkező első lakáshoz jutó rászoruló családok 
lakáshelyzete  megoldásának  segítésére  a  helyi  támogatás  biztosítását.  A  pályázati 
eljárásban  csak  révfülöpi  állandó  lakóhellyel  vagy  munkaviszonnyal  rendelkező 
személyek  vehetnek  részt,  mely  ellentétes  az  irányelv  20.  cikkében  foglalt 
megkülönböztetési  tilalommal.  A  település  szociálpolitikai  érdeke,   hogy  csak  a 
településen élők lakásépítését támogassa, megelőzve az itt élők elvándorlását, segítve 
településen  maradásukat.   A  pályázati  rendszer  biztosítja  az  objektív  kritériumok 
érvényesülését.
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 Révfülöp Nagyközség jelképeiről és jelképek használatáról  szóló 16/2008.   
                  (XII.17.) Kt. rendelet. 

 
A rendelet 9. §-a  szabályozza  azt az engedélyezési eljárást, mely a jelképek  használatát 
lehetővé  teszi.  Annak  érdekében,  hogy  a  település  megkülönböztető  jelképeihez 
kapcsolódó  kultúrpolitikai  érdeket  biztosíthassuk,  ellenőrzés  alatt  kell  tartanunk  azok 
felhasználását.  Az  utólagos  ellenőrzés  nem  hatékony:  jelentős  személyi  és  tárgyi 
feltételeket igényelne. Az engedélyezési rendszer biztosítja az Irányelv 9.cikk (1)bekezdés 
(a)-(c)  pontjaiban  rögzített  elvárást,  teljesíti  a  10-13.  cikkben  meghatározott 
feltételrendszert.

Ezen rendelet  az irányelv   figyelembevételével  készült,   jogharmonizációs   záradékkal 
ellátásra került. A rendelettel teendő nincsen.  

e.)  A  Képviselő-testület  megállapította,  hogy  az  Irányelv  rendelkezéseivel  érintett, 
azokkal  ellentétes  önkormányzati  rendelet,  melynek  fenntartása  nem  indokolható 
hatályon kívül kell helyezni: ,

 Az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005. (IX.25.) rendelet. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jogharmonizációval kapcsolatos további 
szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő:  2009. szeptember 30.
           Felelős:     Hamarné Szöllősy Emília jegyző 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás 
nélkül megalkotta a

8/2009. (VII.6.) Kt. rendeletet
„Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról.”

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás 
nélkül megalkotta a

9/2009. (VII.6.) Kt. rendeletet
„Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.”

5.)Felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról szóló rendelet-tervezet.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  mind  a  polgármesteri-,  mind  a  ciklusprogramban 
megfogalmazták, hogy helyi tehetséges fiatalok tanulmányainak folytatásához megpróbál az 
önkormányzat segítséget biztosítani. Gyermekeknél minden évben iskolakezdési támogatást 
adnak,  középiskolásokat  szociális  alapon  támogatja  az  önkormányzat.  Főiskolások, 
egyetemisták tanulmányaihoz ösztöndíj támogatási rendszert dolgoztak ki. Kéri a bizottságok 
véleményét.

Bizottsági vélemények:
Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
elmondja,  a  bizottság  részletesen  megtárgyalta  a  napirendi  pontot.  A bizottság   módosító 
indítványa, hogy  4-es tanulmányi átlag felett 10.000.- Ft, 4 –es tanulmányi átlag alatt 6.000 
Ft  legyen  a  havi  támogatás  mértéke  annak,  aki  a  rendeletben  foglaltaknak  megfelel.  A 
bizottság javasolja a 3. § c. pontját töröljék, ne kössék tanulmányi eredményhez. A 8. §-nál 
javasolják, hogy a Bursa Hungaricával együtt is lehessen alkalmazni. 

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke:  a  bizottság  alaposan 
megtárgyalta  az anyagot  és az alábbi  módosító  indítványt  terjeszti  elő:  (1) bekezdésből  a 
„tehetséges” szót javasolják törölni, 3. § c.) pontjánál a 4,00-es tanulmányi eredménye átlaga 
helyett, 3,75, 3. § 4. pontjánál az alábbi módosítás javasolja: „Nem részesíthető ösztöndíjban 
az  a  felsőfokú  oktatási  intézményben  tanulmányokat  folytató  hallgató,  aki  az  elbírálást 
megelőző félévben bármely oktatott tantárgyból elégtelen vizsgaeredménnyel zárta a félévet.” 
3.  §  (8)  bekezdés:  „  E  rendelet  1.  §  szerinti  ösztöndíj  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíjjal 
együttesen is alkalmazható.”  7. § az ösztöndíj  havi összege 15.000.- Ft-ig terjedhet.  Fenti 
módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Miklós  Tamás  polgármester:  tudomása  szerint  jegyző  asszony  sok  módosító  javaslatot 
befogadott.
Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, az ösztöndíj  havi összegével kapcsolatban két 
módosítás  volt,  a  szociális  bizottság  15.000 Ft-ot javasolt,  a  Gazdasági  Bizottság  pedig a 
tanulmányi eredménytől függően 10.000 és 6.000 Ft-ot javasolt. A Bursa Hungaricával való 
együttes  folyósítással  kapcsolatos  javaslatot  befogadta.  Ha  marad  a  3,75-ös  tanulmányi 
eredmény, amit az Oktatási Bizottság javasolt, akkor okafogyottá válik a (4) bekezdés, amely 
az elégtelen eredményt tartalmazza. Ha azt fogadják el, hogy egyáltalán ne legyen tanulmányi 
eredményhez kötve, akkor azt meg kell szavaztatni.

Miklós Tamás polgármester: két kérdésben kell a testületnek állást foglalni és módosítani a 
rendelettervezetet, mert a jegyző asszony a többi módosítást befogadta. Ezek közül az egyik, 
hogy  tanulmányi  eredményhez  kötik  az  ösztöndíjat  vagy  nem?  Az  egyetemistáknak, 
főiskolásoknak vannak olyan lehetőségei, hogy kölcsönt vesznek fel, diákhitelt vesznek fel, 
különféle  ösztöndíjakat  pályáznak  meg,  többek  között  a  Bursa  Hungaricát,  mely  csak 
szigorúan szociális alapon adható.  Véleménye szerint kötni kellene tanulmányi eredményhez 
a támogatás adását. 
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Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, a „tehetséges” fogalmat beszéljék meg. 
Különbözően  tehetségesek,  okosak  az  emberek.  Van,  aki  bemegy  az  előadásra  és  már 
megragad benne, és van, aki vért izzad és akkor is tisztességgel elvégzi. Valószínű az utóbbi 
még jobban megállja a helyét az életben, mert mindenért meg fog harcolni, mint akinek az 
ölébe hull a diploma. Úgy gondolja, ha a megfelelő szociális rászorultság meg van, akkor 
célszerű húzni egy vonalat és azt javasolja, hogy 3,75 alatt kapjon havi 8.000 Ft-ot, aki 3,75 
fölött van, az kapjon havi 15.000 Ft-ot. Aki abszolválja a félévet, nem ismétel és megfelel a 
szociális kritériumoknak ilyen felosztásban kapjon ösztöndíjat.

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
elmondja a fizetős főiskolákra térne ki. Nem mindenki jut be olyan képzésre, ahol nem kell 
fizetni. Nagyon sokan fizetősre jutnak be. Ezek között vannak szociálisan rászorultak is. Az 
hogy  valaki  valamiben  kiugróan  tehetséges  azt  az  egyetemek  úgy  is  támogatják.  Mint 
települési önkormányzat támogassák azokat, akiknek teher lenne egy fizetős tandíj fizetése, 
ezzel pedig meg lenne a lehetősége, hogy elvégezze a főiskolát. A tanulmányi eredménytől 
nem tenné függővé, attól függővé tenné, hogy végezze el rendesen a félévet.

Miklós Tamás polgármester: a tervezetben az szerepel, hogy pályázni lehet és az oktatási és 
szociális  bizottság  elbírálja,  figyelembe  véve  a  lehetőségeket.  Ha  automatizmussá  teszi 
esetleg a testület  ezt a rendeletet,  hogy mindenki,  aki jár főiskolára, egyetemre jár kapjon 
ösztöndíjat, ennek  komoly anyagi vonzata is lesz. Ezt figyelmébe ajánlja a képviselőknek. 
Nagyon körültekintően kell meghozni a döntést. Egyetért azzal, hogy ne csak a tehetségesek, 
hanem bármelyik fiatal kaphasson ösztöndíjat.

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy ne kössék tanulmányi eredményhez az ösztöndíj 
odaítélését – kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  2  nem  szavazattal, 
tartózkodás nélkül egyetért azzal,  hogy az ösztöndíj odaítélését ne kössék tanulmányi 
eredményhez.

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy megemeljék az ösztöndíj havi összegét 15.000 
Ft-ig terjedően – kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal, 
tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy az ösztöndíj mértéke havi 15.000 Ft-ig terjedhet.

Szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  felsőoktatási  intézményekben  tanuló  fiatalok 
ösztöndíjáról szóló rendeletet a fenti módosításokkal együtt – kézfeltartással szavazzon.
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás 
nélkül megalkotja a

10/2009. (VII.6.) Kt. rendeletet
„Felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról.”

6.)„Révfülöpi Képek” szerkesztői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Miklós Tamás polgármester: elmondja,  a májusi  ülésre írásos előterjesztés készült,   ennek 
alapján a „Révfülöpi Képek” helyi újság szerkesztői feladatainak ellátására pályázatot írtak ki. 
A pályázat megjelent a Naplóban, a település web lapján, képújságban, a hirdetőtáblán. Több 
érdeklődő volt,  egy pályázat  érkezett  be.  A boríték  felbontása után az ajánlatot  adó neve 
Kalmár  György  tapolcai  lakos,  aki  16  oldalra  vetítve  bruttó  78.000.-  Ft  összegben  adott 
ajánlatot. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  Elnöke: elmondja,  a  bizottság 
alaposan  megtárgyalta  a  pályázatot.  A  bizottság  3  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal 
elfogadásra javasolja Kalmár György pályázatát.

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
elmondja, képviselői kérésre tárgyalta a bizottság ezt a napirendi pontot. A bizottság 2 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással javasolja Kalmár György pályázatának elfogadását.

Kérdés nem hangzott el.
Vélemények:
Gángó István képviselő-testület tagja:  elmondja, a bizottsági ülésen elmondta,  itt most nem 
esett  róla  szó,  egy  csoport  véleményét  szeretné  tolmácsolni.  Kalmár  György  személye 
elfogadható,  hisz  ő  szerkeszti  a  Badacsonyi  újságot.  A  bizottsági  ülésen  azt  javasolta, 
tekintettel arra, hogy több kérdésre nem adott választ a pályázat, további kiegészítést kellene 
kérni. Egyetlen lényeges kérdésre sem ad információt. Ilyen kérdés; milyen egyéb költségek 
merülnek  fel  és  milyen  nagyságrendben?  Milyen  elképzelése  van  a  szerkesztő  bizottság 
szervezéséről, összetételéről,  az újság tematikus felépítéséről, a cikkírói körökről, esetleges 
honoráriumokról,  vagy  társadalmi  közreműködésről,  milyen  gyakorisággal  és  hány 
példányban fog megjelenni, milyen minőségi, formai paraméterek mellett. Igény lenne  a havi 
megjelenésre. Milyen konkrét terjesztési módon képzeli el a Révfülöpi Képek megjelenését, 
milyen  elképzelés  van  az  újság  továbbfejlesztésére?  Szeretné  megismerni  az  újság  éves 
költsége  mennyivel  terhelné  meg  a  költségvetést?  Negyedéves  megjelenést  nem  tartaná 
szerencsésnek.  A  Badacsonyi  újsággal  kapcsolatban  úgy  tudja  150  Ft  a  díja.  Kéri  fenti 
kérdésekre a választ.
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Dr. Németh Csaba képviselő: elmondja, képviselő úr nagyon részletesen elmondta, ami az ő 
szívét  is  nyomja.  Azt megtudták,  hogy Kalmár úr 15 éve tagja a  MUHOSZ-nak, az még 
semmit  nem jelent,  de hogy milyen  lapot  akar  csinálni,  arról  semmiféle  információt  nem 
kaptak. Az javasolja, üljenek le a főszerkesztő jelölttel, beszéljék meg és utána szavazzanak 
róla.

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: úgy gondolja, egy helyi lap akkor lesz igazán jó, ha 
be  tudja  vonni  a  civil  szervezeteket,  be  tudja  vonni  a  helyi  lakosságot.  Ezt  nem látja  a 
pályázati  anyagban.  Át  kellene  gondolni  a  Révfülöpön  megjelenő  kiadványokat  is, 
egységesebben kellene kezelni ezt az egész dolgot, a web lappal, a Hírlevéllel, az újsággal 
együtt, mert elég sokat költenek mindenre. Át kellene gondolni, hogy egy kicsit tervezettebb 
legyen,  jobban működjön az egész dolog.  Úgy gondolja,  várni kellene ezzel,  nem kellene 
elhamarkodni a döntést.

Simonné  Lakosi  Erzsébet  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: 
elmondja,  tudomása  szerint  egy szerkesztő bizottság  segíti  a  szerkesztő munkáját.  Ebbe a 
bizottságba a civil  szervezetek  delegálhatnak képviselőket.  A napirendi  pont tárgyalásánál 
úgy  vette  észre  többen  szeretnének  ebbe  a  munkába  részt  venni.  Javasolja,  mivel  civil 
szervezeten keresztül lehet bejutni ebbe az bizottságba, akinek vannak ötletei, szeretne részt 
venni a munkában, a civil szervezeteken keresztül folyjon bele ebbe a munkába. A szerkesztő 
bizottság működjön jól. 
Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  van  egy  újság,  működik  a  lap,  megoldatlan  a 
szerkesztői  munkaköre,  tevékenysége.  Igény  van  arra,  hogy  megjelenjenek  cikkek, 
vélemények.  Arra törekszik három éve, hogy fogjanak össze, csináljanak valamit,  ne csak 
beszéljenek, hanem lépjenek. Nem tudja, üzleti, politikai vagy egyéb dolgokból vannak olyan 
szituációk, hogy nem tudnak tovább lépni. A Révfülöpi Képek megjelenése akadozott, úgy 
gondolja, hogy a településnek fontos lenne az, hogy legyen egy helyi közéletiséget generáló 
színvonalas  lapja,  ami  közli  a  vélemények  sokféleségét.  A  kiadó  nem  szólhat  bele  a 
szerkesztői szabadságba. A testület megválaszthatja a szerkesztőt, meghatározhatja, hogy heti, 
havi folyóiratot ad ki. Ez anyagi kérdés. Előző testületi ülésen írásos anyagot kapott mindenki, 
amiben  leírták,  hogy negyedévenként  jelenne meg az  újság.  Ha bárki  ott  javasolta  volna, 
akkor haviként került volna kiírásra. Nem a szerkesztőtől függ, hogy havi vagy negyedéves 
megjelenésű legyen a lap.  Egyik oldalról felmerül a kérdés, hogy vizsgálják meg mibe kerül, 
a  másik  oldalról  meg  hogy  ne  negyedévente,  hanem  havonta  adják  ki.  A  lapkiadásnak 
nyomdaköltsége,  szerkesztői  díja  van!  Ha  a  képviselők  akarnak  mindent  megmondani  a 
lapkiadónak, akkor az megint akadályozza azt, hogy legyen végre egy lap ahová bárki írhat. 
Viszont  jogi  felelősséggel,  megfelelő  szerkesztői  függetlenséggel  –  mert  ezek  előírások - 
jogilag is tisztázott módon jelenhessen meg. Erre tett javaslatot az előző testületi ülésen. A 
pályázati kiírásban nem arra kellett választ adni, hogy milyen a lap, milyen mentalitás.  A mai 
napig nem találtak ki jobbat, hogy a helyi civil szervezetek delegáljanak tagot a szerkesztő 
bizottságba.  Ez egy legszélesebb alapokon nyugvó társadalmi  szerkesztő bizottság.  De ők 
nem kontrolálhatják az újságnak a tartalmi, jogi felelősségét, nem vállalhatják magukra. Ezt 
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csak a felelős szerkesztő teheti meg. Ez pedig meghirdetésre került, és a pályáztak rá. Úgy 
gondolja,  a szerkesztői díj  rendkívül alacsony.  A pályázat  korrekt annyiban,  hogy arra ad 
választ,  amire  kiírták.  Ha  a  szerkesztő  megválasztásra  kerül,  az  összehívja  a  szerkesztő 
bizottságot,  azt  kiegészítik,  megszervezi  önmagát.  Azt  követően  meghatározzák  a 
szerkesztőségi  tagok,  hogy  nagyjából  milyen  rovatok  legyenek,  laptervet  készítenek  a 
megjelenéssel kapcsolatban, maguk között elosztják ,hogyan tudják ezt segíteni. Ezt követően 
rendezi a szerkesztő az önkormányzat felé a kiadási jogokat. Onnantól kezdve meg tud jelenni 
ez  a  lap.  Olyan  lesz  ez  a  lap,  amilyenné  a  révfülöpiek  teszik.  Igény  van  az  újságra. 
Kiadásának jogi, gazdasági oldalait rendbe kell tenni.
Dr.  Németh Csaba képviselő-testület  tagja:  kéri  polgármester  urat,  hogy ne beszéljenek el 
egymás  mellett,  mivel  a  szerkesztő  bizottság  oldalát  hangsúlyozza,  azt  szeretnék  a 
főszerkesztő  jelölt  szájából  hallani,  hogy  milyen  lapot  akar  csinálni.  Nem éri  miért  nem 
lehetett őt itt meghallgatni. Ha iskolaigazgató választásról van szó, akkor itt ülnek a jelöltek 
és elmondják, hogy milyen iskolát akar. Ha a lapról van szó, ami az egész községet érinti, 
akkor  nem  tudnak  róla  semmit,  az  egész  munkásságáról,  csak  azt,  hogy  15  éve  tagja  a 
MUHOSZ-nak. Ez még semmit  nem jelent.  Ha pár emberrel  leülnének, egy hét alatt  -  ha 
kapnának 100.000 Ft-ot - olyan lapot dobnak össze hogy csak na. Mert bizonyították, nem 
biztos, hogy a hangvétel mindig megfelelő volt, de azt, hogy nem volt egy színvonaltalan lap, 
amit  csináltak  egy  éven  keresztül,  az  egyértelmű.  A  profizmusa  kétségtelen,  de  hát 
mutatkozzon be és akkor döntsenek róla. 

Miklós Tamás polgármester: kéri Kalmár György jöjjön be a tanácsterembe. 

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: kérdés, önkormányzati lapot akarnak csinálni, vagy 
civileknek egy lapot? Megint úgy néz ki a dolog, hogy az önkormányzat létrehoz egy lapot, 
valakit  megbíz  vele,  fizetni  fognak érte  és  akkor  utána  valaki  majd  írni  fog  bele  cikket. 
Jobbnak látta volna azt, ha valaki azt mondja, akkor csinál egy lapot és beadja azt, hogy kér 
támogatást a laphoz. Egészségesebb lenne.

Miklós Tamás polgármester: Tisztelt Képviselők! Ma bárki csinálhat lapot, csinálja meg és 
adja ki.   Nem érti, miért kell ismételnie, leírta az előző előterjesztés anyagában, de mintha el 
sem  olvasnák  az  anyagot  olyan  kérdéseket  tesznek  fel.  Az  újság  révfülöpi  polgárok  és 
üdülőtulajdonosok lapja, melyet az önkormányzat ad ki. Ha az önkormányzat adja ki, jogilag 
rendbe  kell  tenni.  Az  önkormányzatnak  ebben  az  esetben  egy  lehetősége  van,  hogy  a 
szerkesztő bizottság tagjait megválasztja. Korábban úgy határoztak róla, hogy a révfülöpi civil 
szervezetek  delegáljanak a  Révfülöpi  Képek szerkesztő  bizottságába.  A mai  naping  nincs 
olyan ember,  aki összefogná a lapot. Erre tett  kísérletet  leírva,  hogy a Révfülöpi Képek a 
legszélesebb társadalmi bázison, a révfülöpi polgárok, üdülőtulajdonosok lapja, amihez bárki 
kapcsolódhat. Ennek a jogi, pénzügyi  tisztázásához felelős szerkesztőt kell választani. Erre 
pályázat  került  kiírásra,  beadhatta  volna  bárki,  egy  pályázat  érkezett.  Felkéri  Kalmár 
Györgyöt röviden mutatkozzon be.
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Kalmár György tapolcai lakos pályázó: ez a pályázat azért ilyen szűkszavú, mert a kiírás is 
ilyen volt. Neki is számtalan kérdése lenne, amit fel szeretne tenni. Ilyen például kikből áll a 
szerkesztő  bizottság,  akikkel  együtt  kell  dolgozni,  stb.  Olyan  dolgok  hangzottak  el, 
amelyekkel nagy részben egyetért. Kérdés, hogy ez a kiírás mennyire rugalmas? Javasolja, ha 
megadja a testület a lehetőséget, szerződést csak akkor kössenek, ha a szerkesztő bizottsággal 
ezek a jogok tisztázva lennének előre. Csak akkor tudná vállalni ezt a dolgot. Ez egy bizalmi 
állás véleménye szerint. Ebben mindenkinek együtt kell dolgozni. Ha nem sikerül egy közös 
hangot kialakítani, akkor nincs értelme a dolognak,  mert nem lesz semmi az újságból. Neki is 
számtalan  kérdése  lenne,  de  véleménye  szerint  nem  itt  a  testületi  ülésen  kellene  ezt 
végigtárgyalni, közbe azt sem tudja, hogy a szerkesztő bizottság kikből áll, és nekik erről mi 
lenne a véleményük.

Miklós Tamás polgármester: elmondja, Kalmár György csak abban az esetben tárgyalhat, ha 
kap egy felhatalmazást a testülettől, hogy mint szerkesztő fogja össze a szerkesztő bizottságot, 
dolgozza ki a teljes laptervet illetve arculatot. Ehhez ki kell nevezni. Amit írnak a révfülöpiek 
azzal telik meg az újság. El kellene indulni, bízzák meg a pályázata alapján a szerkesztőt, aki 
üljön  le  a  szerkesztő  bizottsággal,  próbálja  kiegészíteni  azt,  tisztázzák  le  a  formátumot, 
rovatokat, és jelenjen meg a lap. 

Dr.  Németh  Csaba  képviselő-testület  tagja:  elmondja,  ha  most  úgy  határoznak,  hogy 
augusztus 1-jén jelenjen meg 16 oldalon a Révfülöpi Képek, felteszi konkrétan a kérdést a 
pályázónak,  hogyan fogja ezt elkezdeni?

Miklós  Tamás  polgármester:  elmondja,  a  képviselő-testület  nem  szólhat  bele  a  lap 
megjelenésébe, a fedezetet tudja rá biztosítani. Erről szól a sajtó függetlensége, a szerkesztői 
szabadság. Ez nem egy fénymásolt, bárki által jogi felelősség nélkül közlő újság. Ha újságot 
csinálnak,  annak meg vannak a jogi előírásai.  Ennek ellenére érti  a kérdést,  de nem arról 
beszélnek.  Egyszerre  nem lehet  görcsösen ragaszkodni  ahhoz,  hogy semmi  ne legyen,  de 
ugyanakkor legyen is.

Dr.  Németh  Csaba  képviselő-testület  tagja:  milyen  lapnak a  szerkesztőjét  választják  most 
meg, ez a kérdés? Erre nem kaptak választ. 

Miklós Tamás polgármester: a Révfülöpi Képek a révfülöpi polgárok és üdülőtulajdonosok 
lapja. Ismeri képviselő úr a lapot, megjelenik 20 éve, van szerkesztő bizottsága, szerkesztőt 
választanak.

Kalmár György tapolcai lakos pályázó:  elmondja, össze kell ülni a szerkesztő bizottsággal, 
nem tud mást mondani.  Ha van egy kialakult  lapforma,  akkor nyilván az eddigiek szerint 
menne addig tovább, amíg nincs abban változás. Amíg nem ismeri a véleményüket, hogy mit 
akarnak, addig nem tud erre a kérdésre mit mondani. 
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Gángó  István  képviselő-testület  tagja: elmondja,  első  hozzászólásában  megfogalmazta  a 
kérdéseket.

Miklós Tamás polgármester: elmondja, mindenki előtt ott van a pályázati kiírás, lehetett volna 
javaslatokat  hozzátenni.  A mai  ülés  arról  szól,  hogy elfogadják-e a  pályázatot  vagy nem. 
Hagyják-e dolgozni, hogy életre leheljék a Révfülöpi Képeket vagy nem. Első 1-2 lapszám 
után  meglátják  teljesítették-e  a  feltételeket  vagy  nem.  Kiadói  jogot  rendezni  kell,  az 
önkormányzat  nem lehet  kiadója  a  lapnak.  Most  tesz arra  kísérletet,  hogy elszakadjon az 
önkormányzattól ez a lap és élő legyen. Ennek a lehetőségét az adja, hogy szerkesztőt kell 
választani.

Székely Szabolcs képviselő-testület  tagja:  elmondja,  a lap elszakadása az önkormányzattól 
egyáltalán nem szerepel a pályázati kiírásban.

Miklós  Tamás  polgármester:  ezt  jogszabály  írja  elő.  Az  újság  a  révfülöpi  polgárok  és 
üdülőtulajdonosok  lapja,  az  önkormányzat  biztosítja  hozzá  az  anyagi  fedezetet,  de  nem 
szólhat bele, függetleníteni kell a kiadót az önkormányzattól. Ezt előírja a sajtótörvény. 

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, az elmúlt 30 évben ilyen kioktatás senki 
részéről nem volt, amit itt most kapott, tiltakozásul elmegy.

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja elhagyja az üléstermet. A képviselő-testület 
létszáma 5 fő. 
Miklós Tamás polgármester: a képviselőknek, ha tetszik, ha nem meg kell beszélni azokat a 
dolgokat,  amelyek  napirenden  szerepelnek.   Az  nem  jó  képviselői  magatartás,  hogy 
lemondanak bizottsági  tagságukról,  otthagyják  az üléseket.  Lehet,  hogy nem jól  vezeti  az 
üléseket, de lehetőséget biztosít mindenkinek, hogy elmondja a véleményét, ha hibát követ el 
a kritikát elfogadja és elgondolkozik rajta, de az nem megy, hogy mindig másról beszélnek a 
képviselők. A mai  előterjesztés a szerkesztői feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 
szólt.  Két fordulóban ment. Első fordulóban írásos előterjesztést kaptak, kiírták a pályázatot, 
második  fordulóban  elbírálják  a  beérkezett  pályázatot.  Most  már  nem  adná  meg  a  szót 
senkinek,  mert mindenki hozzászólt  kétszer-háromszor, parttalanná vált ez a vita. Felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy a testület a  „Révfülöpi Képek” 
újság  szerkesztői  feladatainak  ellátására  a  kiírt  pályázatot  eredményesnek  nyilvánítsák  és 
elfogadja Kalmár György ajánlatát lapszámonként br. 78.000 Ft összegben – kézfeltartással 
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  1  nem  szavazattal,  1 
tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

69/2009. (VI.29.) határozat
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Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöpi Képek” c. 
helyi  újság  szerkesztői  feladatainak  ellátására  kiírt  pályázatot  eredményesnek 
nyilvánítja. Kalmár György (Video Kalmár V5 Stúdió 8300. Tapolca Kazinczy 
tér 13/C. X(33.) pályázati  ajánlatát lapszámonként bruttó 78.000- Ft összegben 
elfogadja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. augusztus 3.

7.)  Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására   
(a  regionális  vízmű-társaságok  állami  részvényhányadának  térítés  nélküli 
önkormányzati  tulajdonba  adása  érdekében. (Írásos  anyag  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi)

Gángó István képviselő-testületi  tag: elmondja,  az előbbi napirendi pontnál szeretett  volna 
hozzászólni és nem kapott rá lehetőséget, ezért elhagyja az üléstermet. 

Gángó István képviselő elhagyja az üléstermet.

Miklós  Tamás  polgármester:  képviselő  úr  ha  elmegy,  határozatképtelenné  válik  az  ülés. 
Képviselő  urak  úgy  látszik  nem  hajlandók  részt  venni  a  település  fontos  eseményeinek 
tárgyalásában,  pont a Miniszterelnök úrhoz írandó előterjesztéssel kapcsolatban, amely arról 
szól,  hogy  a  helyi  vízközmű  vagyonnak  kezdeményezzék  az  önkormányzati  tulajdonba 
adását, úgy ahogy több száz település.

 Gángó István képviselő ur távozásával a képviselő-testület ülése határozatképtelenné 
vált.  Miklós Tamás polgármester a képviselő-testület ülését 17.00 órakor berekeszti.

Miklós  Tamás  polgármester:  bejelenti,  hogy a  napirendi  pontok fontosságára  tekintettel  a 
képviselő-testület  ülését  az  elmaradt  napirendi  pontok  tárgyalására  (7.)  –  13.) 
napirendig  és  zárt  ülés  napirendje)  2009.  június  30-án  (kedden)  07.00  órára  újból 
összehívja.  Kéri  a  képviselő-testületi  tagok  megjelenését,  a  távozók  és  távolmaradók 
értesítését.

kmft.

Miklós Tamás Hamarné Szöllősy Emília
polgármester jegyző
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Jegyzőkönyv hitelesítők:

Eitner József                                                   Székely Szabolcs

képviselő-testületi tagok
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