
JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 23-án 

(hétfőn) 15.45 órai kezdettel tartott üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme 

(A képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért a jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.) 

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Török Péter alpolgármester, 

Eitner József, Ujváriné Handó Melinda, Simonné Lakosi Erzsébet, Székely Szabolcs, Gángó 

István önkormányzati képviselők. 

 

A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Müller Márton főtanácsos, 1. 

napirendi pontnál: Bíró Istvánné pénzügyi főmunkatárs, 2., 3. napirendi pontoknál: Kondorné 

Pintér Zsuzsanna művelődésszervező. 

 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Németh Csaba képviselő. 

Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke, Dianovics Béla 

Polgári Kör Elnöke. 

 

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat, a civil 

szervezetek képviselőit, továbbá Révfülöp nagyközség polgárait, akik a televízión keresztül 

kísérik figyelemmel a képviselő-testület ülését. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 6 fő és a 

polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. Dr. Németh Csaba idült légúti betegsége és láza 

miatt bejelentette távolmaradását. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Ujváriné Handó Melinda 

képviselő asszonyt és Török Péter alpolgármester urat. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadja az ülés jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Ujváriné Handó Melinda és Török Péter. 

 

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, beszámoló 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. Elmondja a képviselő-testület október 26-án 

ülésezett. A képviselő-testület ülése óta november 9-én rendkívüli képviselő-testületi ülést 

hívott össze, ahol a testület egyhangúlag határozott a Révfülöpi Vállalkozók Egyesülete 



turisztikai Infoterminál pályázatának elvi támogatásáról, valamint az önkormányzat 

Települési Önkormányzatok Szövetségébe történő belépéséről. Az Önkormányzati 

Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága felkérésére 2009. november 4-én az 

idegenforgalmi adó költségvetési kiegészítése témájában a Magyar Fürdővárosok Szövetsége, 

a Balatoni Szövetség Elnöke, Hajdúszoboszló polgármestere társaságában önkormányzati és 

pénzügyminisztériumi államtitkári egyeztetésen vett részt, képviselve a térség, illetve 

Révfülöp érdekeit a minisztériumban. November 16-án értesítést kaptak az Igazságügyi és 

Rendészeti Minisztériumtól, hogy a „településőr alkalmazása” keretében benyújtott pályázat 

eredményes volt, így novembertől a közterület-felügyelő munkáját két fő településőr fogja 

segíteni. November 20-án a kistérség polgármesterével együtt találkoztak a Magyar 

Országgyűlés elnökével Dr. Katona Béla úrral. A Tapolcán tartott értekezleten felvetette az 

idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó állami támogatás drasztikus csökkentésének és egyéb 

kormányzati intézkedések önkormányzatokra, ill. az itt élő emberek életére és 

munkavégzésére gyakorolt várható rövid és hosszú távú negatív hatásokat. Örömmel számol 

be arról, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz benyújtott szakmai és informatikai 

fejlesztési feladatok fejlesztésére benyújtott pályázaton Révfülöp és térsége Napközi Otthonos 

Óvoda 500.000 Ft-ot nyert. Az összeget elszámolási kötelezettség mellett számítógép, 

nyomtató, iratszekrény és egy óvodai fektető beszerzésére tudják felhasználni. Elmondja, a 

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium határozata alapján Révfülöp nagyközség 

Önkormányzata az egykori rózsakert, park, ill. játszótér felújítására beadott pályázata 

39.227.630. Ft támogatást nyert. Ez a teljes beruházás nettó költségének 100%-a. Ebből a 

parkfelújítás megvalósulhat a közeljövőben.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság átruházott 

hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: 8 fő részére 28.500.- Ft, összesen 228.000. Ft 

lakásfenntartási támogatást (fűtési támogatást) állapított meg. 3 fő fűtési támogatás iránti 

kérelmét elutasította a bizottság, mivel nem feleltek meg a feltételeknek. Egy kiskorú 

gyermek részére egy havi iskolai étkezési térítési díját 4.900 Ft összegben rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásként biztosította. 

 

Kérdés nem hangzott el. 

Vélemény: 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, az elmúlt testületi ülésen nem tudott részt 

venni, ekkor kellett volna választ adni arra, hogy megjelent a korábbi Balatoni Futár 

számában a Napsugár kempinggel kapcsolatban egy tájékoztató, mely szerint az SCD Holding 

100 millió Ft-ot meghaladó mobilházas beruházást létesített. Kérte a bizottsági ülésen, hogy 

ezzel kapcsolatban készüljön egy tájékoztató, hogy milyen formában érinti a megkötött 

szerződés a tulajdonjog kérdését, esetlegesen nehogy egy beruházással ismételten 

tulajdonjogot vesszenek. Kéri, hogy készüljön egy írásos tájékoztató. 

 



Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, a Vállalkozók Egyesülete beadta a 

pályázatot, amelyben az önkormányzat támogatásáról biztosította az egyesületet, várják a 

döntést. 

 

Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: a polgármesteri lánccal kapcsolatban elmondja, a 

testület október 26-i ülésén úgy határozott, hogy 2010-ben realizálódik ez a polgármesteri 

lánc. Elkezdtek lobbizni, ennek eredményeképpen 200.000 Ft felajánlás érkezett révfülöpi 

üdülőtulajdonosok részéről, amennyiben ezt a programot támogatják. A Fürdőegyesület 

100.000 Ft-tal támogatja, így 300.000 Ft gyűlt össze erre a célra. A művész úr ajánlata 

450.000 Ft, tehát 150.000 Ft maradna az önkormányzatra. De ezzel nem fejezték be a lobbi 

tevékenységüket, várhatóan további összegek is fognak érkezni erre a célra. Tekintettel arra, 

hogy a két révfülöpi ingatlantulajdonos szándéknyilatkozatot tett az apparátus felé, ezért az 

lenne a tiszteletteljes kérésük, hogy az önkormányzat a művész úr ajánlatát fogadja el és 

jóváhagyva aláírással küldje vissza. Technikailag elképzelhető, hogy az idén a felajánlott 

300.000 Ft-ot kifizetik és jövőre maradna a 150.000 Ft.  

 

Miklós Tamás polgármester: megköszöni a felajánlást. Hosszú idő óta többször szó esett a 

mindenkori polgármester által viselendő jelkép elkészítéséről. Ebben a Fürdőegyesület, mint 

kezdeményező, mind támogatásban, annak megszerzésében kiemelkedő szerepet játszott, 

mindezt a település érdekében. Az egyéni felajánlóktól az e-mail-eket megkapta. A decemberi 

ülésre a konkrét határozati javaslattal a megrendelést a képviselő-testület elé terjesztik. 

 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentéssel – a kiegészítésekkel együtt – kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

112/2009. (XI.23.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

képviselő-testület határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

eseményekről, valamint a két ülés közötti időben átruházott hatáskörök 

gyakorlásáról szóló beszámolót – a kiegészítésekkel 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint: 

 



N a p i r e n d 

1.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi I-III. negyedévi költségvetési 

teljesítéséről beszámoló. A 2010. évi költségvetési irányelvek, koncepció. 

Előadó: Miklós Tamás polgármester 

2.) A 2009. évi kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, 2010. évi 

rendezvénynaptár. 

Előadó: Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező 

3.) Idősek karácsonyának megrendezése. 

Előadó: Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező 

4.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat  2009. évi költségvetésében – béralap tekintetében 

– szakfeladatok közötti átcsoportosítás. (sürgősségi indítvány) 

Előadó: Miklós Tamás polgármester 

5.) Polgármester jutalmazása. 

Előadó: Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke 

 

Zárt ülés: 

1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok elbírálása. 

Előadó: Hamarné Szöllősy Emília jegyző 

2.) Lakásbővítéshez helyi támogatás biztosítása. 

Előadó: Hamarné Szöllősy Emília jegyző 

 

1.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi I-III. negyedévi költségvetési 

teljesítéséről beszámoló. A 2010. évi költségvetési irányelvek, koncepció. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: javasolja, két részletben tárgyalják a napirendet. Kéri a 

bizottságok véleményét. 

Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi I-III. negyedévi költségvetési teljesítéséről beszámoló. 

Bizottsági vélemények: 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: 

elmondja, a bizottság az I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 5 igen szavazattal 

javasolja a képviselő-testület felé az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési teljesítéséről 

szóló beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: röviden ismertetést ad a televízió előtt ülőknek. Az 

önkormányzatok súlyos gazdasági helyzetéről nagyon sok információ elhangzik. Úgy 

gondolja sikereket és eredményeket ért el Révfülöp nagyközség mind a gazdálkodás, mind a 

működése terén és büszkéknek kell lenniük. Azért kell büszkéknek lenniük, mert ezt nem 

adják ingyen sok vita, a mindennapi működésbe sokszor veszekedés is kíséri azt. Ha 



megnézik Révfülöpön nem történt létszámleépítés az elmúlt három évben és az idén sem, új 

önkormányzati munkakörök létesültek idéntől, állandó munkahelyeket létesítettek. A 

bérmegtakarításból még ösztönözni és jutalmazni is tudják a dolgozókat. Hogy ilyen a 

költségvetés nem sok önkormányzat mondhatja el magáról. Úgy gondolja, hogy megfeszített 

munkával és sokaknak a pozitív hozzáállásával tudják ezeket elérni. A bevételek 78%-ban 

teljesültek,  kiadások 82-%-ra, de a 82 %-ban a pénzlekötés is benne van, mint kiadás. 

 

A 2010. évi költségvetési irányelvek, koncepció. 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét. 

Bizottsági vélemény: 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a 

bizottság megtárgyalta a napirendi pontot a kialakult vita után egyhangúlag az alábbi 

javaslatot adja. Javasolja a koncepció „B” variációjának elfogadását, tehát 5%-os építmény- 

és telekadó emelést, az  idegenforgalmi adó emelése nélkül. 

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság részletesen 

megtárgyalta az anyagot több vélemény, érv és ellenérv hangzott el. A bizottság 5 igen 

szavazattal a koncepció „B” variációjának elfogadását javasolja a képviselő-testület felé.  

 

Miklós Tamás polgármester: a két bizottság tehát az előterjesztésben szereplő „B” variáció 

elfogadását javasolta. Megoszlik a bizottságok véleménye az idegenforgalmi adó esetében. Az 

egyikben 10 Ft emelés, ill. elő és utószezonban 20  Ft-os csökkenés van a „B” variáció 

szerint. A másik bizottságban vita alakult ki, mert jóval magasabb emelésre tettek javaslatot 

és így alakult ki egy egyensúlyi szavazás.  

Kérdés nem hangzott el. 

Vélemény: 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, valóban az infláció várhatóan 5 %-os 

emelkedése jelenjen meg az építményadóban, viszont az idegenforgalmi adónál a 

bizottságban azért nem történt javaslat a megemelésre, mert így is elég magas. A programok 

szervezésénél olyan programokat szervezzenek, hogy esős idő esetén is itt maradjanak a 

vendégek,  itt költsék el a pénzüket, ne időjárásfüggő legyen, hogy jó nyári szezon van vagy 

sem. Javasolja, a bevételek növelése mellett nézzék meg a kiadások csökkentésének 

lehetőségét is. Olyan értelemben, hogy az ingatlan vagyonnal gazdálkodjanak, lehetőleg minél 

többet, akár időszakos hasznosításra is bérletbe adni. Meg kellene vizsgálni az önkormányzat 

község-gazdálkodási részét. Magas üzemanyagárak vannak, gazdaságosan vannak-e 

működtetve a gépek? Nem olcsóbb-e, ha kicserélik őket, minél kevesebb élő munka legyen, 

történtek bérbeadások, vállalkozók végezték a fűnyírást. Annak az értékelése, hogy az nem 

jelent-e gazdaságosabb megoldást. Kiszámítható szervezést. A megkötött bérleti 

szerződéseket is ellenőrizni kellene, hogy tényegesen azt a területet használják-e, ami ki lett 

adva szerződésbe. Ingatlanvagyon védelmére gondot kellene fordítani. Érdemes megnézni a 

járdákat, parkolókat, amire méretezve lettek nem mindig arra vannak használva. Nézzék meg 

akár a vasútállomás körüli parkolót, akár a Pick áruházzal szembenit. Nem történt ott a két 



ciklus alatt semminemű burkolat felújítás. Viszont látott oda beállni kamionokat nem egy 

alkalommal, amelyek okozhatnak károsodást. Szabályozási táblával meg tudnák védeni. 

Járdákat is felül kellene vizsgálni. Bevételi forrás lehet, ha a nem belterületbe lévő ingatlanok 

az un. külterületi ingatlanokon lévő tulajdonosokat is legalább addig az összegig, amíg a lim-

lom napok költségei, őket is adó alá vonják. A szemét elhelyezése nem azonos azokkal. akik 

belterületen laknak. Foglalkozni kellene ezzel is. A szemétszállítási üggyel foglalkozni 

kellene, menjenek elé az eseményeknek, akár a szelektív hulladék gyűjtésének az irányába 

történő elmozdulás céljából. Révfülöp a legszélső pontja a hulladékszállító résznek, itt fog a 

legnagyobb problémát okozni, ha ez hatályba lép.  

 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: 

elmondja, amikor a koncepciót áttekintette elsősorban arra volt kíváncsi, hogy mennyi 

bevétellel lesz kevesebb. Hallani lehet a rádióban, tv-ben, hogy megszorító intézkedések 

vannak a kormány részéről is. A választ megkapta rá. Eleve a 18 millió Ft kiesik az 

idegenforgalmi adóból, mivel a kormányzat a 2 Ft helyett csak 1 Ft-ot ad az 

önkormányzatoknak. Azon kívül az iskola és az intézményeknél kb. 3-4 millió Ft-tal lehet 

számolni, ami bevételkiesést jelent. Ezeknek a bevételkieséseknek meg kell tervezni a másik 

oldalát, honnan fogják ezeket visszapótolni. Ezeket általában működési kiadásokra használják 

fel, ennek nyújt egyik fedezetet az adóemelés, az adóknak az 5%-al történő megemelése, 

amely kb. 6 millió Ft-os kompenzációt jelente, még mindig nincs meg a maradék 14 millió és 

még nem fejlesztettek semmit. Fontos, hogy a bevételi oldalon jobban meg kell nézni, hogyan 

tudják megfogni a bevételeket, ill. hogyan tudják ésszerűsíteni a kiadásokat. Nem szabad 

elfelejteni, hogy sok pályázat van, amelyre az önrészeket biztosítani kell. Az ingatlan 

értékesítéseknél is beterveztek a koncepcióban 30 millió Ft-ot, ez egy fontos momentum, 

hogy meg tudják őrizni a vagyonaik egyensúlyát. A mérlegek minden évben tartalmazzák az 

önkormányzat vagyonát, annak a csökkentő tétele az értékcsökkenés minden évben, a növelő 

tételei a beruházások, felújítások, amire jelenleg nagyon sok pályázat ugrásra készen áll. Nem 

beszélhetnek semmiképpen sem vagyonvesztésről, ne tekintsék ezt a 30 milliós felhalmozási 

bevételt, amit beterveztek telek, ingatlanértékesítésből, hogy ezzel az önkormányzat vagyona 

csökkenne. Nem csökkenek, mert beépítésre kerülnek a másik vagyontárgyakba, a Császtai 

strandra 100 millió Ft, a rózsakertbe 40 millió Ft, a játszóterekbe és a volt Édász épület 

felújításába. Ezek a vagyonok egy jó gazdálkodással, egy jó átcsoportosítással növekedni 

fognak mindenképpen. A felhalmozási kiadásoknál a koncepció tartalmaz 35 millió Ft-ot, 

amely leginkább a pályázati önrészekből áll és vannak hiteltörlesztési kötelezettségek is a 

korábban felvett folyamatban lévő hitelekből. Oda kell figyelni, hogy ésszerű és takarékos 

legyen a gazdálkodás. A koncepciót jónak tartja, és elfogadásra javasolja.  

Török Péter alpolgármester: elmondja, az önkormányzatiság eddigi éveit követően ez az első 

esztendő, amikor az adóemelések ciklusa felborul. Volt egy üteme a képviselő-testület 

munkájának  azzal kapcsolatban, hogy milyen módon és hogyan emeli az adót. Ez mindig egy 

kétéves ciklusban történt. Ez az első olyan eset, amikor konkrétan  - a választásokat megelőző 

évben – adót kénytelen emelni a testület, mégpedig annak kapcsán, hogy egy nagyon komoly 



országos problémát most ilyen csatornán is a lakosság a bőrén érezhet. A testületnek a saját 

költségvetésében is olyan intézkedéseket kell hozni, ami mindenkinek kellemetlen úgy akik 

ezt hozzák, úgy akik ezt meg kell, hogy éljék. Úgy gondolja nagyon fontos kérdés azt, hogy 

egy képviselő-testületnek milyen mozgástere van ennek a mérlegnek a kialakításában. Az 

elmúlt három évben ez a testület is nagyon sok próbát tett azzal kapcsolatban, hogy a meglévő 

kiadási-bevételi oldalakat egyensúlyban tartani tudó pénzforrások milyen módon állhatnak 

rendelkezésre. Azt kell mondani, hogy ebben egyedül a pályázatok voltak azok, amelyek nagy 

segítésükre voltak és ezt is a turisztikával kapcsolatban sikerült realizálni a leginkább. Nem 

lehet elodázni és még bátrabban kell gondolni azokra az elkövetkezendő évekre, amikor az 

önkormányzatok igazából magukra lesznek hagyva abban kérdésben, hogy hogyan oldják 

meg ezt a kérdést. Révfülöpnek sokkal több lehetősége van arra, mint egy más településnek, 

amely nem tud felmutatni egy ilyen profitáló üzletágat, mint a turisztika. Úgy gondolja, még 

inkább arra kell koncentrálni a település vezetésének és természetesen a lakosságnak is ezzel 

összefüggésben, hogy a saját lehetőségeit minél igényesebben is minél pontosabban 

igyekezzen megfogalmazni. Ha őszinte akar lenni nem hisz hosszú távon abban, hogy 

eladnak, beépítenek, mert ez egy zsákutca. Azt gondolja az eladás helyett inkább valamilyen 

fajta reálisabb érték megőrzést vagy értékteremtést kell koncepcionálisan megalkotni, amire 

már volt is példa és szándék. Az más kérdés, hogy nem volt rá olyan kereslet, mint amilyen 

mértékben az önkormányzat lehetőségei kínálkoztak. Úgy gondolja a következő évben ez a 

koncepció az adott helyzetben talán a legoptimálisabban oldja meg a költségvetés mérlegét, 

de a jövőre vonatkozóan az itt elhangzott gondolatok mentén a legnagyobb kihívás, hogy 

ebből az irányból egy kicsit önállóbb és a maguk fejével jobban felépített turisztikai 

koncepcióval tudják alátámasztani az ilyen év végi költségvetéseket. Úgy gondolja, a 

legnagyobb lehetőség abban rejlik, hogy az itt működő civil szervezetek, integrálva legyen 

ebben a kérdésben, amint ahogyan eddig is voltak.  

Miklós Tamás polgármester: köszöni mindenkinek a támogató és pozitív hozzáállását a jövő 

évi koncepcióval kapcsolatban. Pontosítani szeretne Gángó képviselő úr felvetésével 

kapcsolatban, 108%-on teljesültek a standi bevételek a tervezetthez képest ezt jól mondta, 

ugyanakkor elmaradtak strandi bevételek a tavalyi esztendőhöz képest, azért mert az Áfa 

megemelkedett, többet kellett befizetni az államnak. Ugyanannyi lett a bevétel bruttó áron, de 

a befizetés – ami itt maradt az önkormányzatnál – kevesebb egy kicsivel. Mivel nem emeltek 

árakat ez azt jelenti, hogy körülbelül ugyanaz a vendégkör, ugyanaz a létszám volt a 

strandokon. Egyetért a felvetésekkel, úgy gondolja ez nem a jövőre irányadók, hanem ezt 

követik már az elmúlt két évben. A bevételek növelésére törekszenek és a kiadások 

megfogására. Felmerült a közterületek gondozása, ill. a fizikai állománnyal kapcsolatos 

felvetés: sajnos a gépjárműpark annyira elöregedett, hogy most már egyetlenegy fűnyíró 

nincs. Erre pályázott az önkormányzat, de sajnos nem nyert. El kell gondolkozni hogyan 

tovább. Át lehet gondolni, hogy vállalkozókkal oldják meg ezt. A nagyobb összefüggő 

területek már kiadásra kerültek, viszont vannak dimbes-dombos területek, amit kézi erővel 

kell nyírni. Tavaly ellopták az önkormányzat 4 db nagy értékű fűnyíróját. Ezek pótlására sor 

került. Úgy gondolja, szükség van a közterület-fenntartási csoport munkájára. Nagyon sok 



bejelentés érkezik állampolgároktól, képviselőktől útjavítással, táblával, levélégetéssel 

kapcsolatban. Ezt a közterület-felügyeletnek kell folyamatosan végezni, ehhez az állományt 

és a minimális technikai eszközt biztosítani kell. Minden komolyabb, igényesebb beruházást 

viszont ki kell adni vállalkozóknak, lehetőleg helyi pályáztatással. Az elmúlt héten turisztikai 

értekezletet hívott össze a helyi vállalkozóknak, közel 30 nagyobb turisztikai szolgáltató volt 

meghívva, ahol a véleményüket, tapasztalataikat kérte. Rendezvényekre nagyon sokat kell 

fordítani, mert ez turisztikai szükségszerűség. Jó nyarat zártak, a Balatonnál 8,9%-kal 

csökkent a vendégéjszakák száma, Révfülöpön az adózásban mért vendégéjszakák száma több 

mint 10 %-kal növekedett tavalyhoz képest. A koncepcióban megfogalmazták a működés 

biztosítását, az önként vállalt feladatokat - lehetőség szerint pályázatok bevonásával - tovább 

erősíteni. Sok munka vár mindenkire. Nem érintették, hogy az idegenforgalmi adó hogyan 

alakul, a 5%-ban egyetértés van. Elhangzott 10 Ft emelés, ill. elhangzott a másik bizottság 

véleménye, hogy ne emeljenek. Idegenforgalmi adó tekintetében a terv 18 millió Ft körüli 

bevétel. Eddig az állam 2 Ft-ot adott jövőre 1 Ft-ot fog adni. Szerény emelést javasoltak, az 

előterjesztés tartalmaz „A” és „B” variációt. Kéri a képviselők véleményét, javaslatát 

konkrétan ezzel kapcsolatban. 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, nem javasolja az idegenforgalmi adó 

emelését. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a „B” tervben van egy emelés, ami azt jelenti, hogy 

növekedni fog a 18 millió Ft-nak az 5 %-ával, ez pluszba jön, akkor viszont növekedni kell a 

hitelfelvételnek, ha nem veszik be, valahol kompenzálni kell. Tudomásul kell venni ezt is, 

amikor konkrétan fognak majd a költségvetésnél szavazni. Jövőre átalakításra kerül a 

Révfülöp Kártya. Javasolja a „B” variáció elfogadását, ill. támogatását. 

Szavazásra bocsátja, aki tudomásul veszi, hogy a jövő évi költségvetési terv építményadó és 

telekadó tekintetében a csekélyebb mértékű 5%-os emeléssel számoljon - kézfeltartással 

szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül egyetért az építményadó és telekadó tekintetében a 5%-os emeléssel. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy az idegenforgalmi adó főszezonban 10 Ft-os 

emelésével, elő és utószezonban 20 Ft-os csökkenéssel számoljanak – kézfeltartással 

szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül egyetért az idegenforgalmi adó főszezonban 10 Ft-os emelésével, elő 

és utószezonban 20 Ft-os csökkentésével.  

Szavazásra bocsátja külön-külön,   aki egyetért az önkormányzat I-III. negyedévi 

költségvetési teljesítéséről szóló beszámolóval, valamint a 2010 évi koncepcióval – 

kézfeltartással szavazzon. 



Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési 

teljesítéséről szóló beszámolóval kapcsolatban 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül, a 2010. évi koncepcióval kapcsolatban 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

113/2009. (XI.23.) határozat 

a.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp 

Nagyközségi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetési teljesítéséről 

szóló beszámolót elfogadja. 

b.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

2010 évi koncepcióját elfogadja a módosításokkal együtt, felhatalmazza a 

polgármestert a koncepció alapján a tervező munka megkezdésére, a vonatkozó 

rendelettervezetek decemberi ülés elé terjesztésére. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 

Határidő: 2009. december 14. 

 

2.) A 2009. évi kulturális rendezvények megvalósulásának értékelése, 2010. évi 

rendezvénynaptár. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi az előterjesztőt kívánja-e az előterjesztést szóban 

kiegészíteni? 

Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni. 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény: 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, két részre bontaná 

az anyagot. Nagyon részletes és gazdag program volt az idei. A 2010-es koncepcióval 

kapcsolatban több javaslat volt a bizottság részéről. Elhangzott, hogy jövőre kellene egy nívós 

irodalmi műsort hozni a településre, több hirdetőtáblát kellene elhelyezni, amelyen a 

programok megtalálhatók lennének. Polgármester úr a bizottsági ülésen befogadta ezeket a 

javaslatokat. A bizottság 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadásra javasolja a képviselő-

testület felé.  

Miklós Tamás polgármester: elmondja, fenti javaslatokat odafigyeléssel meg tudják oldani.  

 

Kérdés: 

Gángó István képviselő-testület tagja: a 2010 évi tervezettel kapcsolatban elmondja, nehéz 

gazdasági év következik, nyilván a kulturális rendezvényeket is úgy kell tervezni, hogy ebből 

minél nagyobb önkormányzati bevétel keletkezzen. Lehet-e valami módon ezt a két dolgot 

összeegyeztetni? 



Miklós Tamás polgármester: képviselő úr arra gondol, hogy belépőket szedjenek a 

vendégektől? Igazából ebből bevételek nem keletkeznek, ingyenes rendezvények vannak. 

Pályázatokat eddig is adtak be a költségek csökkentésére.  

 

Gángó István képviselő-testület tagja: nem belépők szedésére gondolt, hanem olyan 

programok legyenek, amelyek nagyobb tömeget vonzanak, nagyobb fogyasztás az ott lévő 

vállalkozóknak, ezáltal nagyobb a bevétele, több idegenforgalmi adót is fizetnek.  

 

Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: úgy gondolja eddig is arra törekedtek, hogy 

minél több olyan programot szervezzenek, amelyen sok ember vesz részt. Tudni kell, hogy 

olyan fellépőket, amelyek országosan is ismertek,nem tudnak hívni, mert nagyon sok pénzbe 

kerülnek.  

Miklós Tamás polgármester: kérdése, hogy egy komolyabb akár egy színdarab, akár egy 

Muzsikás együttes milyen áron lépnek fel? 

 

Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: válasz: a Muzsikás Együttes 90 perces 

műsora például kb. 600.000 Ft, és akkor még nem biztos, hogy teljes létszámmal jön el a 

rendezvényre. Ugyanez egy színdarabnál 500.000 Ft-tól 800.000 Ft-os ajánlatig van, és ezek 

még nem igazán színvonalas színházak. 

 

Miklós Tamás polgármester:  egyetért Gángó képviselő úr javaslatával, be is fogadták, hogy 

komolyabb irodalmi műsort szeretnének, felmerült Eperjes Károly neve, irodalmi színpad, 

amely a környékről is ide hozná a vendégeket. Kell az értékes műsor, ugyanakkor kellenek a 

közönségprogramok,  például szüreti fesztivál. Arculatában széles választékot kell biztosítani. 

Felvázolta a vállalkozóknak is a fejlesztési koncepciót, amelyben a sörkertet szeretnék 

átalakítani, sétáló utca részévé tennék, a színpadot áthelyeznék, hogy a hang ne a hegy felé, 

hanem inkább a part felé legyen. Lebontanák a régi épületrészt.  

 

Vélemények: 

Gángó István képviselő-testület tagja: tartalmas munka a két beszámoló, köszönetét fejezi ki. 

Igaz, hogy olyan programokat kell szervezni, hogy kevés legyen a ráfordítás, viszont legyen 

jelentős turistavonzata. Például 2009. augusztus 1-én volt a Balaton-átúszás, nyilván az 

eredménye Balatonbogláron csapódik le, mert ott  karnevál egyéb rendezvények vannak. Nem 

lehetne-e megkísérelni, hogy itt is legyen előtte való nap olyan program, amikor érkeznek, 

előbb érkezzenek, itt aludjanak, akkor már a szobakiadóknak is eleve vendégforgalom 

növekedése lenne. Régóta mondja, hogy Révfülöp a Káli-medence nélkül egy félkarú óriás, 

turizmus a Káli-medence nélkül nem létezik. Nyitni kellene abba az irányba, hogy 

programjaik, akár már a Téli Esték, az ott élő művészek bevonásával, felkérésével történjen. 

A turizmusról sajnos eddig csak beszéltek, de nagyon sok minden nem történt. Akkor lenne 

igazi látható eredménye, ha azt mondanák az itt élők, hogy a turizmusból meg tudnak élni.  

 



Török Péter alpolgármester: elmondja, elolvasva a beszámolót, átélve azokat a programokat, 

amelyek szerveződtek a nyár folyamán, nagyon jól alakult. Ez egyrészt annak köszönhető, 

hogy van egy kis mag, akik szervezik, akik élvezettel csinálják ezt. Ennek egyik legnagyobb 

bizonyítéka az a kulturális egyesület is, amely úgy gondolja ennek a munkának köszönhető és 

e mentén jött létre. A kultúra is egy olyan szelete lett a településnek, amiben vannak olyan 

tenni akarók, akik felvállalják azt a plusszot, ami minden olyan dologhoz kell, amit az ember 

sikerként szeretne elkönyvelni. Ezt látja még egy komoly plusznak, hogy van egy ilyen 

csapat, akik nagy lelkesedéssel ebben részt vesznek. Gratulál és megköszöni ezt az egyéves 

munkát. 

 

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, nehéz helyzetben van a programszervező 

egyrészt anyagilag, másrészt pedig az előadás lebonyolítása miatt a  hely miatt. A nyári 

időszakban egyetlen hely jöhet számításba a sörkert, ott is kiszolgáltatott helyzetbe kerül a 

közönség is és az előadó művész is. Polgármester úr említette, hogy tervbe van véve a sörkert 

bizonyos rekonstrukciója, valószínűnek tartja, hogy benne van a tervben erre egy sátortető 

rendszer is. Hízelgő volt a polgármester úrnak az a megállapítása, amikor a népzene műfajt 

mondta, véleményükkel egyezik. El kellene kezdeni a jövő évben egy-két olyan együttessel, 

akik nem olyan nagy pénzért, de mégis megszólaltatnak ilyen irányú magasabb szintű 

kultúrát. Nagyon fontos a minőség.   

 

Miklós Tamás polgármester:  elmondja, igazából anyagi kérdés az egész. Az erőfeszítéseket 

látják a képviselő-testület tagjai, rengeteg program van, réteg program is van és szinte minden 

nap volt program. Nem csak az önkormányzatnál, hanem a helyi vállalkozóknál is. 

Sztárvendégek is felléptek az Attaccába, igaz belépő díjas. Kell arra áldozni, hogy legyenek jó 

programok és jól érezzék magukat az itt üdülő vendégek. Jó Gángó úr felvetése, a Káli-

medencével kapcsolatban, tettek rá erőfeszítéseket. Összehívta két évvel ezelőtt a Káli-

medencei polgármestereket, egyetlenegy forintot nem hajlandók betenni, nincs pénzük. Bár 

azt is próbálta, hogy közösen csinálják. Jó Esték programsorozatot két évvel ezelőtt 

elindították, ahol az itt élő művészek bevonásával a vendéglátók szponzorálásával, igényes 

programok valósultak meg Mindszentkállán, Szentbékkállán, Köveskálon, Révfülöpön. Az 

lenne jó, ha a turizmusból meg lehetne élni. Technika és fellépők védelmére ernyőt 

alakítanának ki a sörkertben. Jók az ötletek, a művelődésszervező figyelmébe ajánlja. A 

NapSzem Egyesülettel kapcsolatban elmondja, nagyon jó, hogy van civil egyesület, Kovács 

Péter új szint hozott a település életébe a zenei rendezvényekkel. Ezek rendszeres 

rendezvények. Felhívások megjelentek, hogy további támogatásokat, ötleteket, segítők vár az 

egyesület. Megköszöni a karácsonyfa felajánlásokat.  

Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a 2009. évi kulturális rendezvények megvalósulásának 

értékeléséről készített beszámolót, a 2010. évi koncepció tervezetét – kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 



 

114/2009. (XI.23.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi kulturális 

rendezvények megvalósulásának értékelése, a 2009. évi kulturális 

rendezvénynaptár tervezete című előterjesztést elfogadja. 

 

3.) Idősek karácsonyának megrendezése. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi az előterjesztés elkészítőjét kívánja- e szóban 

kiegészíteni az előterjesztést? 

Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni. 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét. 

Bizottsági vélemény: 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság az 

előterjesztést 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: tisztelettel, szeretettel várják a település nyugdíjasait, névre 

szóló meghívót küldenek mindenki számára, aki teheti, vegyen részt ezen a szép 

hagyományokkal büszkélkedő rendezvényen. 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a programmal és ehhez a költségek biztosításával – 

kézfeltartással szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

115/2009. (XI.23.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Idősek 

Karácsonyának megrendezésével egyetért, melyhez a szükséges 577.750.- Ft 

összeget biztosítja. Az összeg a közművelődés szakfeladaton rendelkezésre áll.  

A Képviselő-testület felkéri a művelődésszervezőt és a szociális gondozónőket a 

rendezvénnyel kapcsolatos feladatok ellátására. 

Felelős: Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező 

    Bárkányi Emőke, Szalai Józsefné gondozónők 

Határidő: azonnal 

 



4.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat  2009. évi költségvetésében – béralap 

tekintetében – szakfeladatok közötti átcsoportosítás. (sürgősségi indítvány) 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a 

működési kiadási előirányzatoknál szakfeladatonként eltérő összegű bérmaradvány képződött, 

melyből lehetőség van az önkormányzati dolgozók jutalmazására. Fél havi bruttó bérnek 

megfelelő jutalom összege 29 dolgozónál összesen 2.484.000.- Ft, mely összeget szükséges a 

szakfeladatok között átcsoportosítani. Az Általános Iskolánál is képződött ezen a 

szakfeladaton bérmaradvány, ott is sor kerül jutalom kifizetésére. Tekintettel arra, hogy a 

szakfeladatok közötti átcsoportosítás joga béralap tekintetében a képviselő-testületet illeti, 

ezért az átcsoportosításról a testület dönthet. Ismerteti a határozati javaslatot. 

(Zsitnyányi István Fürdőegyesület elnöke elmegy az ülésről.) 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az ismertetett határozati 

javaslattal - kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

116/2009. (XI.23.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.11.) Kt. rendelet 3. sz. mellékletében a 

szakfeladatok közötti átcsoportosítást béralap tekintetében 2.484.000.- Ft 

összegben engedélyezi. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2009. évi költségvetésről szóló 

rendelet módosítását – szakfeladatok közötti szükséges mértékű 

átcsoportosításról – terjessze a soron következő ülésre. 

Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző 

Határidő: 2009. december 14. 

 

4.) Polgármester jutalmazása. 

Miklós Tamás polgármester átadja az ülés vezetését Török Péter alpolgármesternek. 

Török Péter alpolgármester: a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, kéri a bizottság 

véleményét. 

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: elmondja, az önkormányzat a 

2009-es évben racionálisan gazdálkodott, a költségvetés megalapozott volt, a községnek 

likviditási gondjai nem voltak. Több pályázat került elkészítésre benyújtásra, melyeken 

eredményesen szerepelt az önkormányzat. Tervszerű volt a közhasznú és a közcélú 

foglalkoztatás. Ezen indokok alapján a bizottság november 16-i ülésén 5 igen szavazattal az 

alábbi javaslatot teszi a képviselő-testület felé: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 



képviselő-testülte a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló módosított 

1994. évi LXIV. tv. 4/A § alapján a polgármester részére – tekintettel az önkormányzat elmúlt 

évi racionális, hatékony, megalapozott, stabil gazdálkodására, a saját forrást csökkentő 

további fejlesztések megvalósítását segítő pályázatok benyújtására, a tervszerű közcélú és 

közhasznú foglalkoztatásra – egy havi illetményének megfelelő összegű – bruttó 372.400.- Ft 

-  jutalmat állapít meg. 

 

Török Péter alpolgármester: elmondja, a polgármester az elmúlt időszakban egy alkalommal 

kapott jutalmat, melyet a testület megszavazott, a 2006-os megválasztása óta az illetményét 

nem emelte a testület. A béreket, illetve a pénzzel való bánást az önkormányzat oldaláról 

nézve és a maga tekintetében is mindig példaszerűen végezte és őket is erre ösztönözte. Van-e 

valakinek kérdése, véleménye. 

 

Kérdés nem hangzott el. 

Vélemények: 

Gángó István képviselő-testület tagja: úgy gondolja a bizottság által  az elhangzott indokolás a 

munkaköréhez tartozik, feladata, hogy ebben a nehéz helyzetben a legoptimálisabban 

gazdálkodjon. Ha történtek volna kimagasló tevékenységek, akkor azt mondja, igen. A 

választási programban éppen ilyenekről beszéltek, érdemes elővenni a 2006 évi anyagot, 

éppen az előző polgármestert is az anyagiassága miatt kritizálták, bírálták. Ha van egy munka 

azt el kell ismerni, ha pluszt tesz érte. Nem kis összegű a polgármester úr fizetése, a település 

1200 lélekszámú, a település állapotához úgy érzi nem történt ilyen jellegű. Azért negatívum 

és árnyékos oldal ez a cselekedet, mert jövőre nézve ingatlanokat kell eladni, a kettő ellent 

mond. Úgy érzi ez most nem aktuális. Örömmel hallotta, hogy a hivatal dolgozói kapnak 

valamit. Maga részéről nem támogatja a jutalmazást. 

 

Simonné Lakosi Erzsébet, Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:   

elmondja, történtek kimagasló eredmények, mert ezek a sikeres pályázatok illetve pályázati 

eredmények ezek nem természetes dolgok. Nézzenek körül, nézzék meg a környező 

településeket. Egy ekkora hivatalt koordinálni és ilyen eredményeket elérni ez nem 

természetes dolog, megérdemli polgármester úr, nemcsak ezt, szerinte sokkal több jutalmat is 

megérdemelne. Támogatja a jutalmazását. 

 

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, nem teheti meg sem személyében, sem a civil 

szervezet nevében, hogy ilyen jellegű bírálatokat tegyenek, mint a képviselők, mert nem azért 

van itt. Véleményezné  a számára nem éppen szerencsés felvezetést, hogy a napirend első 

pontja az adóemelésről szól, amikor is a polgármester úr alátámasztja objektív indokokkal, 

hogy miért kell ingatlan és egyéb adót emelni, és az utolsó napirendi pontnál az világlik ki, 

hogy nagyon jó az önkormányzat anyagi helyzete, akkor tulajdonképpen miért kell adót 

emelni? Akkor ne egy napon menjen a két dolog, teljen el egy hónap és akkor nem ötlik 

annyira szembe, hogy akkor valami nem igaz. Vagy az nem igaz, hogy rosszul állnak és adót 

kell emelni, vagy az nem igaz hogy jól állnak, ezért jutalmat lehet fizetni. Ez a véleménye. 



 

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, úgy indultak a ciklusnak, hogy 40 millió 

mínusz és úgy zárták a tavalyi évet, hogy plusz 20 millió. Ennyit akart csak elmondani. 

Abban igaza van mindenkinek, hogy nehéz évnek néznek elébe, erre fel kell készülni, de ha 

felkészülnek és mindenki becsülettel végzi a munkáját, ezt is le fogják tudni győzni. 

 

Török Péter alpolgármester: azt javasolja, hogy a dolog személyességét érintően nem kell 

vitát generálni. Annyit tenne hozzá az elhangzott pozitív véleményekhez nem, de esetleges 

negatív véleményekhez, hogy a polgármester fizetése egyáltalán nem magas abban a 

státuszban és felelősségkörben, amelyben ő dolgozik. Elhangzottak olyan pozitív dolgok, 

amelyek egzakt módom mérhetők, akár a költségvetésben, akár pedig a napi 

pénzelszámolásban. Dianovics úr által felvetett problémának lehet egy látszat jellegű gondja 

valóban, de úgy gondolja egy költségvetési koncepció egy adott évre, valamint egy adott 

tárgyévben esetleg realizálódó jutalom a polgármester személyét illetően, ez nem ugyanaz a 

fajsúlyú dolog. A javaslat nem a polgármester úr személyétől indult, mint képviselőknek 

tisztük az, hogy megítéljék, hogy ez a dolog reális-e. Úgy látja, hogy az elmúlt három év 

viszonylatában kétszer jutalmat fizetni, anélkül, hogy bármilyen inflációt követő vagy egyéb 

realizált béremelés bekövetkezett volna az ő fizetésében, ez nem történt meg, nem 

számottevő. Javasolja a jutalom megadását.  

 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a bizottság elnöke által ismertetett határozati javaslattal, 

melynek alapján a polgármester úr egy havi bruttó jutalomban részesüljön – kézfeltartással 

szavazzon. 

 

(Miklós Tamás polgármester a szavazásban nem vett részt.) 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

117/2009. (XI.23.) határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülte a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről szóló módosított 1994. évi LXIV. tv. 4/A § alapján a 

polgármester részére – tekintettel az önkormányzat elmúlt évi racionális, 

hatékony, megalapozott, stabil gazdálkodására, a saját forrást csökkentő további 

fejlesztések megvalósítását segítő pályázatok benyújtására, a tervszerű közcélú és 

közhasznú foglalkoztatásra – egy havi illetményének megfelelő összegű – bruttó 

372.400.- Ft -  jutalmat állapít meg. 

  

Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző 

 Határidő: azonnal 



 

Török Péter alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Miklós Tamás polgármesternek. 

 

Miklós Tamás polgármester: köszöni a képviselőknek, hogy az elmúlt három évben egyszer 

már jutalmazták,  és most másodszor is. Jólesik, mivel nem egy automatizmus, hanem egy 

végzett időszaknak az értékelése. A kezdeményezés és a pozitív reagálás az igazi jutalom 

számára. 

 

Bejelentések: 

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: köszöni a lehetőséget, közérdekű bejelentést szeretne 

tenni, Lasztovicza Jenő a Veszprém 04-es választókerület országgyűlési képviselője 

november 26-án 17 órakor a révfülöpi Evangélikus Oktatási Központban lakossági fórumot 

tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 

 

Miklós Tamás polgármester: az országgyűlési képviselő úr kapja a meghívókat a testületi 

ülésekre is, kéri a hirdetmény elhelyezését a hirdetőtáblákon. 

 

Megköszöni az aktív részvételt a képviselő-testület nyilvános ülését 17.20 órakor berekeszti, a 

képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

kmft. 

 

Miklós Tamás       Hamarné Szöllősy Emília 

polgármester       jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

Ujváriné Handó Melinda                                                 Török Péter 

képviselő-testület tagjai 

 

 

 

 

 

 

 


