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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 14-én 

15.30 órai kezdettel tartott üléséről. 

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

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Török Péter alpolgármester, 

  Eitner József, Dr. Németh Csaba, Ujváriné Handó Melinda, 

Simonné Lakosi Erzsébet, Székely Szabolcs, Gángó István képviselő-testületi 

tagok. 

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

      Dr.Szabóné Barsi Katalin Tourinform Iroda Vezető. 

Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke,  

                                                 Dianovics Béla  Polgári Kör Elnöke 

 

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testületi tagokat, a civil szervezetek 

képviselőit, a hivatal dolgozóit, továbbá a település polgárait, akik a Villa Filip Televízión 

keresztül kísérik figyelemmel a képviselő-testület ülését.  

 

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

képviselő és a polgármester jelen van. 

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Javasolja Simonné Lakosi Erzsébet 

képviselő asszonyt és Gángó István képviselő urat. 

 

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

elfogadta az ülés jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Simonné Lakosi Erzsébet, Gángó István 

 

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.) 

 

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

hatáskörben december 7-i zárt ülésén az alábbi döntéseket hozta: 10 fő részére (28.500.- Ft/fő) 

lakásfenntartási (fűtési) támogatást állapított meg. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
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Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéssel – a kiegészítéssel együtt – 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

120/2009. (XII.14.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 

képviselő-testületi 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. 

 

(Török Péter alpolgármester megérkezett az ülésre. A képviselő-testületi tagok száma 7 fő) 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, a napirendi pontokat. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

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

 

Napirend 

1.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 2010. évi munkaterv javaslata. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

2.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet  

     módosítása. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

3.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

4.) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett  

     közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

5.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítása. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

6.) Folyószámla hitel szerződés meghosszabbítása. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

7.) Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság anyagi támogatási kérelme. 
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     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

8.) Balatontourist Zrt. javaslata a révfülöpi kempingben gyermekmedence létesítésére. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

9.) Révfülöp 1236, 1237 hrsz. alatti ingatlanra vételi ajánlat. 

     Előadó: Miklós Tamás polgármester 

10. Polgármesteri lánc elkészítésének megrendelése, fedezet biztosítása. 

      Előadó: Miklós Tamás polgármester 

11. Az Országos Idegenforgalmi Összefogás kezdeményezés támogatása. 

      Előadó: Miklós Tamás polgármester 

12. Révfülöpi kilátóhoz vezető lépcső kialakításához pályázat benyújtása. 

      Előadó: Miklós Tamás polgármester 

13. Rózsakert és játszótér felújítás közbeszerzési eljárásának megindítása, a közbeszerzési 

      eljárás lebonyolítására adott árajánlatok elbírálása. 

      Előadó: Miklós Tamás polgármester 

 

Zárt ülés: 

14.) Önkormányzati Üdülőház hosszú távú hasznosítására beadott ajánlatok elbírálása. 

15.) Révfülöp Iskola u. 5. szám alatti lakás bérbeadására kiírt pályázatok elbírálása. 

 

 

1.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 2010. évi munkaterv javaslata. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 

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

napirendi pontot. A bizottság módosító javaslata, hogy a képviselő-testületi ülések időpontját 

15.30 óráról 16.00 órára módosítsák. Fenti módosítással együtt a bizottság egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 2010 évi munkaterv javaslatát. 

 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a 

bizottsági ülésen egy módosító indítvány hangzott el, melyet a polgármester úr be is fogadott. 

A módosító indítvány az volt, hogy az áprilisi napirendi pontok közé kerüljön felvételre a 

pályázatokról egy tájékoztató elkészítése a pénzügyi vonzatokra kiterjedően. Fentiekkel 

együtt a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2010 évi munkatervet a képviselő-

testület felé. 

 

Kérdés nem hangzott el. 

Vélemény: 
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Miklós Tamás polgármester: módosító indítványa, 2010. június 25-én lenne a 

közmeghallgatás, kéri egy héttel korábbra 18-ára átenni az időpontot, mivel 25-én biztosan 

nem tartózkodik a településen. Szavazásra bocsátja, a képviselő-testület 2010 évi 

munkatervét, aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás időpontja június 25-ről június 18-ra 

módosuljon, az áprilisi ülés kiegészülne a 2009. évi pályázatokról egy  részletes beszámoló 

elkészítésével, továbbá azzal, hogy a képviselő-testületi ülés időpontja 15.30 óráról 16 órára 

módosuljon - kézfeltartással szavazzon.  

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

121/2009. (XII.14.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 

munkatervét - az elhangzott módosítással együtt - elfogadja. 

 

2.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet  

módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemény: 

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

bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a költségvetésről szóló 

rendelet módosítását. 

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet 

módosítását. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: tájékoztatásul elmondja a televízió előtt ülőknek, hogy Révfülöp 

nagyközség pontosította költségvetési rendeletét, az eddigi eredmények, döntések, pályázatok 

alapján 464 millió Ft-ról 35 millió forinttal megemelték a költségvetést és 499 millió forintra 

emelkedett. Közel félmilliárdos költségvetéssel gazdálkodik a település az eredményes 

pályázatoknak, a jó bevételeknek és a munkának köszönhetően.  

Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a 2009. évi költségvetésről szóló rendeletmódosítást – 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül megalkotja a 
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14/2009. (XII.15.) Kt. rendeletet  

„Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 

1/2009. (II.11.) rendeletének módosításáról.” 

 

3.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét. 

Bizottsági vélemények: 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztés és Turisztikai Bizottság Elnöke: 

elmondja, a bizottsági ülésen annak ellenére, hogy a koncepcióban már megfogalmazták ezt 

az 5%-ot, mégis élénk vita alakult ki és voltak módosító indítványok is. A bizottság javasolja 

az építményadó mértékét 700 Ft/m2, illetve 270 Ft/m2, a telekadó mértékét 85 Ft/m2-ben 

meghatározni. Az idegenforgalmi adó mértékét pedig főszezonban 380 Ft/fő/nap, elő és 

utószezonban pedig 280 Ft/fő/nap meghatározni.  

 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 4 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a rendeletmódosítást. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a rendeletmódosítást az 

előterjesztés szerint – kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül megalkotja a 

15/2009. (XII.15.) Kt. rendeletet 

 „A helyi adókról szóló 14/2004. (XII.27.) rendelet módosításáról.” 

 

4.) A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottságok véleményét. 

Bizottsági vélemények: 

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

bizottság egyhangúlag javasolja a rendeletmódosítás elfogadását. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, nem egyszerű 

dologról van szó,  42 %-kal megemelkedik jövőre a szemétszállítási díj, mivel új szeméttelep 

kerül beindításra. Mivel nem tudnak mit tenni, kénytelenek ezt az emelést megszavazni, a 

bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. 

 

Kérdés: 
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Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: kérdése, nem lenne-, jobb ha, az önkormányzat 

tartana fenn 1-2 ilyen autót és az szállítaná el a szemetet, nem pedig a Probióra bíznák.  

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, komoly szabályai vannak annak, hogy ilyen 

tevékenységet hogyan lehet folytatni. Kéri jegyző asszonyt gondolja végig. Most a rendelet 

módosításáról beszélnek. 

 

Török Péter alpolgármester: kérdése, a bizottsági ülésen merült-e fel alternatíva? Régebben 

felmerült még a siófoki Zöldfok is. 

 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: 

válasz: volt róla szó, de alternatívaként nem merült fel, mert a polgármester úr választ adott rá 

és elmondta, hogy az sem lenne olcsóbb. 

 

Miklós Tamás polgármester: válasz: 10 éve mondogatják, hogy a hulladék, szemét elszállítása 

problémás és körülményes lesz, főleg az üdülőingatlannal rendelkezők szemétszállításával és 

az eldobott szemét miatt, ami Révfülöpön elég nagy számban fordul elő és az önkormányzat 

közköltségen viteti el. Jelentős az áremelés, ez együtt jár az Európai Unióhoz való 

magyarországi csatlakozással, nemzetközi előírásoknak való megfeleléssel. Bezárásra 

kerültek a nem megfelelő minősítéssel rendelkező hulladéktárolók, telepek  az Európai Unió 

által szabványokban előírt, újrahasznosítást megvalósító központi lerakatok működését 

engedélyezik. A törvényi szabályozás nagyon szigorú. Ennek keretében elkészül a 

Királyszentistváni hulladéklerakó, amely a 2010 júniusában kezdődő 3 hónapos próbaüzemet 

követően folyamatosan fog működni. Távolabbi a feldolgozás helye. A részletes 

információkat a képviselők megkapták, elhelyezésre került az internetes honlapon. Oda kell 

figyelni, hogy egyre kevesebb szemét keletkezzen. Bizottsági ülésen elmondta, hogy bárki 

megnézheti a Zöldfok zrt. siófoki honlapját.  Mindenhol br. 844 Ft/ alkalom a 110 literes 

edény ürítési díja. Révfülöpnek most emelés után 381 Ft/ Áfa 480 Ft körül lesz a díja. 

Elmondja tárgyalt Somogyi úrral a bizottsági ülés óta, annyit el tudott érni, illetve pontosítani, 

hogy egy alkalommal történő lomtalanítás költsége teljes mértékben ingyenes lesz a település 

lakóinak, nem kell fizetni az önkormányzatnak a fuvardíjért sem.  

 

Hamarné Szöllősy Emília jegyző:  elmondja, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 

kimondja, hogy az önkormányzatok csak közbeszerzési eljárás során kiválasztott 

közszolgáltató céggel oldhatják meg a szemétszállítási feladatot. Arra, hogy az önkormányzat 

saját maga szállítsa ilyen lehetőség nincs. A törvény nem teszi lehetővé, hogy közszolgáltató 

cég helyett az önkormányzat maga lássa el a feladatot. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, nem tudnak mit tenni. Eredménynek kell 

elismerni, hogy a balatonfüredi szolgáltató befogadta a települést, mert egy másik régiónak, 

kistérségnek a tagja. Ő jobb minőségben végezte ezt a szolgáltatást akkor, amikor az átállás 
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volt. Ezt nem kellene felborítani.  Pontosan végzik a munkájukat, jelentős gondok nincsenek. 

Egyre jobban rákényszerülnek arra, hogy kevesebbet szállítsanak el és a keletkezett szemetet 

szelektálják. Ez lehet a jövő útja. Ebbe az irányba kellene a bizottságnak elindulni. Ezt már 

két éve javasolta. Ha beindul a királyszentistváni szállítás, akkor fogják majd megérezni a 

költségeken. A nem belterületi ingatlanokon  keletkezett szemét, hulladék is itt csapódik le, ez 

is ezt a költséget terheli, ezekkel nem foglalkoztak. Ezekre tett javaslatot legalább addig a 

költség erejéig, amibe a „lim-lom” napokon keletkezett hulladék elszállítása történt. A kitett 

konténerek és azok környéke mindig megtelik, ennek kordában tartására is tett javaslatot, ez 

részben munkahely teremtés is lehetne 1-2 személy részére. Székesfehérváron látni az un. 

hulladékudvart, ami megfelelő szinten az üzemelőjének hasznos, mert kis költséggel 

lehelyezheti, tudja hasznosítani, tehát nem kimondottan gazdaságtalanul működhet. Nyilván 

ebben nem a kimondottan háztartási szemetek kerülnek bele. Javasolja, hogy ez a testület 

vagy a következő testület, esetleg egy albizottság létrehozásával, foglalkozzanak vele, ehhez 

tudná társítani a Fürdőegyesület kezdeményezésére és anyagi támogatásával, az egyik 

bizottsági tag Németországban járt, az ott szerzett tapasztalatok hasznosítását.  

 

Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, az egészben az a legszomorúbb, hogy 

kiszolgáltatatott helyzetben vannak. Hiába gondolkodnak azon, hogy Probió vagy Zöldfok az 

egyik eb a másik kutya, ugyanaz.  Ezt a 42%-ot egyszerűen lenyomják a torkukon. 

Kiszolgáltatott helyzetben van az önkormányzat, kiszolgáltatott helyzetben van a lakosság és 

az üdülőtulajdonosok. A rendelet alapján kötelező az igénybevétel, nem tudnak mit csinálni. 

A Balaton-parti Fürdőegyesületek Szövetsége felvette a kesztyűt ebben az ügyben, mert azok 

a kalkulációk, amik itt megjelennek, azok valóságtartalmát egyszerűen nem lehet ellenőrizni. 

Olyan bérköltségeket állítanak be, amilyeneket akarnak. 42 % ! Mi lesz jövőre? 

 

Miklós Tamás polgármester: Gángó képviselő úr felvetésével egyetért és jogos, azonban van 

benne csúsztatás, az hogy nem tettek semmit. Döntöttek arról, kora tavasszal elkészül két 

hulladékudvar Révfülöpön, az egyik itt a parkoló részben, a másik a lakótelep alatt, ahol 

szelektív hulladék-gyűjtő konténerek elhelyezésére kerül sor. Somogyi úrral tárgyalt a 

zöldhulladék lerakóval kapcsolatban. Balatonfüreden térségi zöldhulladék komposztáló fog 

épülni. A zöldhulladék elvitelére külön konstrukciót fognak kidolgozni. Zsitnyányi úr 

felvetésével egyetért, ki vannak szolgáltatva, környezettudatosabban kellene élni. A 

felvilágosításnak nagy szerepe van ebben, a Révfülöpi Képekbe is várnak ilyen írásokat, 

kezdeményezéseket.  

Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a rendeletmódosítást kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül megalkotja a 

 

16/2009. (XII.15.) Kt. rendeletet 
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„A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2003. (V.26.) rendelet 

módosításáról.” 

 

5.) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének 

módosítása.  (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, 2009. év márciusában fogadták el a 

Közfoglalkoztatási Tervet, az év folyamán két alkalommal módosították. Mindig új 

személyeket alkalmaztak. Most is településőrként 2 rendelkezésre állási támogatásba 

részesülő személyt vettek fel közfoglalkoztatás keretében, a közterület-felügyeleti munka 

erősítésére. Ehhez kapcsolódóan került elkészítésre az előterjesztés újabb módosítása, 

melyben az ő bérük, melyet az állam 95%-ban finanszíroz, került beépítésre. A Közép-

dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltsége  pozitívan véleményezte az 

előterjesztést. Kéri a bizottságok véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 

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

egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé  a közfoglalkoztatási terv 

módosítását. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 4 igen szavazattal 

elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé a közfoglalkoztatási terv módosítását. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a közfoglalkoztatási terv 

módosítását kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

122/2009. (XII.14.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 

1993. évi III. törvény 37/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Révfülöp 

Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét az előterjesztés 

szerinti tartalommal módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 

tegye meg. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 

Határidő: 2009. december 18., és folyamatos 

 

6.) Folyószámla hitel szerződés meghosszabbítása. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, a biztonság és a bevételek időszakonként történő 

beszedése, gyarapodása miatt is a működés biztonsága érdekében egy éves futamidőre 

folyószámla hitel igénybevételéről döntöttek. Javaslat az, hogy 2010 évre hosszabbítsák meg 

a folyószámla hitelszerződést további egy évvel. Kéri a bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemények: 

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

bizottság egyhangúlag javasolja a folyószámla hitel szerződés meghosszabbítását 10 millió Ft 

értékben. 

 

Kérdés: 

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: van-e esetleg olyan távlati elképzelés, hogy a jövő évben 

nagyobb összeget, hitelt vesz fel az önkormányzat? 

 

Miklós Tamás polgármester: válasz: elmondja, nincs összefüggésben a kettő. Ez folyószámla 

hitel, ami azt jelenti, ha egy adott időszakban például nem tudnak fizetést adni, mert nem 

folytak be bevételek, január, februárban nincs plusz bevétel, tartalékaiból él.  A nyári 

bevételek nyáron képződnek. A beruházások pedig egész évben eloszlanak, azzal, hogy 

nyertek pályázatokon nagyobb összegeket, például a korai nyárra szeretnék elkészíteni a 

parkfelújítás ill. játszótér felújítást, elképzelhető, hogy szükség lesz átmeneti megoldásra. Úgy 

látja jelen pillanatba, hogy nem lesz rá szükség. Azt, hogy milyen hitelt, mit fog felvenni 

jövőre az önkormányzat,  azt a februári költségvetés tárgyalásánál fogják majd tudni. Ez nem 

hitelfelvétel, ez folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása. Az önkormányzat nem kíván 

működésre hitelt felvenni. 

 

Szavazásra bocsátja, aki egyetért a folyószámla hitelszerződés meghosszabbításával -

kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

123/2009. (XII.14.) határozat 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata éven belüli finanszírozási célra 10.000 e Ft 

összegű éves futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank RT-től. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 

futamidő alatt költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját 

bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 
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Határidő: 2009. december 31. 

 

7.) Badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság anyagi támogatási kérelme. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság tűzoltási és mentési tevékenységét szélesíteni kívánja a jégről mentéssel. Ehhez 

kapcsolódva a felszereléshez, könnyűbúvár ruházat, mentőpatkó, mentőmellények stb. 

beszerzéséhez kért anyagi támogatást 40.000.- Ft értékben. Kéri a bizottság véleményét. 

 

Bizottsági vélemény: 

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

bizottság egyhangúlag javasolja a felszerelések beszerzéséhez 40.000.- Ft támogatás 

biztosítását. 

 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, bizottsági ülésen a vélemények elhangoztak. 

Pénzhiány van mindenhol, az életmentés rendkívül fontos és ehhez a szükséges dolgok 

biztosítása is. Szavazásra bocsátja, aki egyetért a 40.000.- Ft támogatás biztosításával – 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

124/2009. (XII.14.) határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a badacsonytomaji 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére – a jégről történő mentéshez 

szükséges felszerelésekhez – 40.000.- Ft támogatást biztosít a tartalékkeret 

terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzátadási megállapodás 

megkötésére. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 

Határidő: 2009. december 21. 

 

8.) Balatontourist Zrt. javaslata a révfülöpi kempingben gyermekmedence létesítésére. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Balatontourist a vendégigények változását, a bel- és 

külföldi kemping minősítő szervezetek ajánlásait és a versenytársak beruházásait elemezve 

szükségesnek ítéli egy szabadtéri gyermekmedence telepítését a kempingbe. A 
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gyermekmedence 50 m2-es vízfelületű, 75 cm átlagos vízmélységű, műanyag testű telepíthető 

medence víztisztító és vízforgató gépészeti berendezéssel együtt. Becsült költsége nettó 

7.500.000- Ft. Az érvényes szerződés szerint már csak 4 turisztikai szezonban tudnák 

használni a medencét, ezt követően a bérleti szerződés 7. pontja szerint jelképes összegért 

kellene azt bérbeadónak átadni, így a beruházás számukra nem lenne gazdaságos. Alternatív 

javaslatokat tettek. Kéri a bizottság véleményét. 

Bizottsági vélemény: 

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

bizottság egyhangúlag az előterjesztés 3/B variációját javasolja elfogadásra, tehát „a 

szerződés lejártakor bérlő a medencetestet és a gépészeti berendezéseket saját költségén 

leszerelheti és elszállíthatja”. A területet eredeti állapotban adja vissza, melyről most 

készüljön fényképfelvétel, felmérés, a bérlet tartamáig szóljon, ne legyen szerződés 

módosítás.  

 

Kérdés nem hangzott el. 

Vélemény: 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja a bizottsági ülésen ezt a kiegészítést ő tette, 

tett egy másik javaslatot is, de az most nem hangzott el, ha a bérleti szerződés mégis valami 

folytán előbb megszűnik ez a mondat is legyen benne,  „a bérleti szerződés lejáratakor 2014-

ig, vagy amennyiben ez az időpont előbb változik”, és akkor ez egyértelmű. 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, ő úgy értette a bizottsági javaslatot, hogy a bérleti 

határidőig, tehát 2014-ig. Fentiek befogadásra kerültek, így kell megszövegezni a végleges 

megállapodást.  

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az előterjesztéssel, a bizottság 

által megfogalmazott javaslattal és képviselő úr által elmondott pontosításokkal - 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozz az alábbi határozatot: 

 

125/2009. (XII.14.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 

Balatontourist Zrt. a révfülöpi kempingben gyermekmedencét létesítsen a 3/B. 

alternatíva szerint - a szerződés lejártakor bérlő a medencetestet és a gépészeti 

berendezéseket saját költségén leszerelheti és elszállíthatja - . 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 

Határidő: 2009. december 31. 

 

9.) Révfülöp 1236, 1237 hrsz. alatti ingatlanra vételi ajánlat. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Miklós Tamás polgármester: elmondja, Dr.Kása Miklós Ügyvédi Iroda külföldi ügyfele 

képviseletében kezdeményezte a Halász utcában lévő 1236, 1237 hrsz. alatti telkek esetleges 

megvásárlását. A vételi szándék komolyságára biztosíték fizetést is kilátásba helyezett. Kéri 

jegyző asszonyt, hogy a mai napon érkezett beadványt ismertesse a bizottsági vélemény után. 

Kéri a bizottság véleményét. 

Bizottsági vélemény: 

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

bizottsági ülésen elhangzott, hogy a testület korábban már kifejezte, hogy Balaton-parti 

területeket nem szeretne értékesíteni, ezért egyhangúlag nem javasolja a két telek 

értékesítését. 

Hamarné Szöllősy Emília jegyző: elmondja, az első vételi ajánlat vagylagos volt. A Halász 

utcában két telek fekszik egymás mellett. A vételi ajánlat a két telek valamelyikére 

vonatkozott a határozati javaslat is erre vonatkozik. A mai napon e-mailen érkezett levélben 

kiegészíti Dr. Kása és társa Ügyvédi Iroda vételi ajánlatát azzal, hogy mindkét ingatlan 

vonatkozásában szeretnének vételi ajánlatot adni, mindkettőt szeretnék megvásárolni ill. egy 

olyan kötelezettséget vállaltak, amennyiben a testület nem fogadná az ingatlanbecslés értékét, 

hanem véleménye szerint a telkek többet érnek, akkor hajlandóak a testület által 

elfogadhatónak ítélt maximálisabb vételárat is kifizetni a telkekért.  

Kérdés nem hangzott el. 

Vélemények: 

Dr. Németh Csaba képviselő-testület tagja: elmondja, őszinte szívvel köszöni a bizottság 

véleményét. Mindig az volt a gondolata, hogy ez a két rendkívül értékes telek, amolyan 

vésztartaléka a községnek, tehát ha már igen-igen nagy bajban lennének, abban az esetben 

tudná csak elképzelni a telkek értékesítését. 

Ujváriné Handó Melinda képviselő-testület tagja: elmondja, örül, hogy a bizottság így döntött, 

egyezik véleményével. Ezektől az ingatlanoktól nem szabad megválni.  

Miklós Tamás polgármester: elmondja, egy kötelezettséget vállalt, a kötelezettség az volt, 

hogy ő nem fogja elbírálni, hogy igen vagy nem, a testület elé bocsátja. Osztja azt a 

véleményt, ha esetleg vesznek fel hitelt fedezetként egy értékes Balaton-parti ingatlannal 

rendelkezik az önkormányzat. Bár azt mondja, hogy az önkormányzati vagyonstruktúrát át 

kell rendezni, méghozzá működő vagyonba. Egyetért a bizottsági véleménnyel. Az 

előterjesztés két alternatívát tartalmaz. Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy ne 

értékesítsék az ingatlanokat – kézfeltartással szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete  8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

126/2009. (XII.14.) határozat 
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Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Révfülöp 1236 hrsz-ú 700 m2 és az 1237 hrsz-ú 600 m2 nagyságú építési telkeit 

értékesítésre nem hirdeti meg, a telkek egyikét sem értékesíti. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a testület döntéséről az ajánlattevőt – 

Dr. Kása Miklós ügyvédet – értesítse. 

Felelős: Hamarné Szöllősy Emília jegyző 

Határidő: 2009. december 21. 

 

10. Polgármesteri lánc elkészítésének megrendelése, fedezet biztosítása. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, sokszor szerepelt már napirenden ez a kérdés. Kéri a 

bizottságok véleményét. 

Bizottsági vélemények: 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: 

elmondja, a bizottsági ülésen élénk vita alakult ki a polgármesteri lánccal kapcsolatban, habár 

már több előzetes döntés is ezt megelőzte. A bizottság 1 igen és 3 nem szavazattal nem 

javasolja  a 150.000 Ft rendelkezésre bocsátását. 

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, alaposan átbeszélte 

a bizottság a kérdést, mivel a 450.000 Ft-os költségből 300.000 Ft-os felajánlás már érkezett a 

Fürdőegyesület és két magánszemély részéről, így csak 150.000 Ft terheli az önkormányzatot, 

ezért a bizottság 3 igen és 1 tartózkodással javasolja a polgármesteri lánc elkészítését. 

Kérdés: 

Dr.Németh Csaba képviselő-testület tagja: kérdése, kinek az érdeke? Akkor, amikor nehéz 

helyzetben vannak, az imént adóemelést szavaztak meg. Kicsit sarkítva egy luxus kiadásra 

adnak 150.00 Ft-ot. 

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, az előterjesztésben szerepel, hogy hogyan is 

állna össze ez a 450.000.- Ft. A Fürdőegyesület támogatná, az önkormányzat azzal a bizonyos 

150.000 Ft-tal és itt van két fantom személy. Kérdése, az ő illetékességük titok, vagy 

elmondható, kik a felajánlók? 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, írásban keresték meg az önkormányzatot.  Az 

önkormányzat megköszönte a felajánlást, kértük, hogy hozzájárulnak-e nevük közzétételéhez. 

Az egyik személy hozzájárult, neve Dr. Jeszenszky Miklós, révfülöpi üdülőtulajdonos. Egy 

településnek vannak jelképei, van címere, van zászlója, van választott önkormányzata, amely 

választott képviselőkből áll. A választott képviselők közösségét pedig a polgármester az 

önkormányzati jogkört, szolgálatot személyesíti meg. Ezen jelképek sorába illeszkedik a 

polgármesteri lánc, amely hivatalos állami, esetleg önkormányzati ünnepségeken a 

mindenkori polgármestert szimbolizálja, kiemeli, a köz szereplőjévé teszi. Civil 

kezdeményezésre került be a köztudatba, 7-8 éve évente, másfél évente napirendre kerül. 
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Többször adott a képviselő-testület ígéretet, hogy elkészíti, utolsó alkalommal 2008. 

decemberében módosította a jelképekről, jelképek használatáról szóló rendeletet. Ezt 

követően a rendelet alapján, kértek árajánlatot. Mivel soknak tartotta,  nem is terjesztette a 

testület elé. Civil kezdeményezésre újra elő került, mivel a Fürdőegyesület 100.000 Ft-ot a 

tagság pénzéből felajánlott, valamint a Fürdőegyesület tagjai közül személyesen is 

felajánlottak bizonyos támogatást erre kb.300.000 Ft összejött. Itt vetődött fel ismét, hogy ha 

van egy rendelet, van egy 8 éve húzódó, tologató, település összefogását, együvé tartozását 

elősegítő, ezt szimbolizáló jelkép elkészítése, kezdeményezése.  Nem szólva arról, hogy a 

Fürdőegyesület minden évben ad anyagi támogatást intézményeknek, aktívan hozzájárul a 

település életének fejlődéséhez, működéséhez.  Soha egyetlen forint támogatást nem kért, más 

civil szervezetektől eltérően. Ennek alapján úgy gondolja, hogy értékén és helyén kell 

képviselni ezt a kezdeményezését.  Döntse el a képviselő-testület. A határozat a jövő 

esztendőre szól, a jövő évi költségvetésben biztosítják. Mivel most van 300.000 Ft, a maradék 

összeget kellene kipótolni, mivel jó nyarat zártak, megtakarítás is van, úgy gondolja ebben az 

éven lehetőség van a lánc elkészítésére. Az igazat megvallva, ha szükséges viseli, nem az ő 

kezdeményezése, de fontos szimbóluma a településnek.  

 

Török Péter alpolgármester: elmondja, itt inkább arról az oldalról lett megközelítve a téma, 

hogy a jelenleg regnáló polgármester szempontjából mit jelent ez a lánc és azt gondolja, hogy 

a Fürdőegyesület felvetése nem ebből az aspektusból történet, hanem amit a polgármester úr 

is elmondott, hogy helyén és értéken kell ezt a dolgot kezelni. Ez egy nagyon találó 

megfogalmazása volt ennek a kérdésnek. Úgy gondolja,  ha egy Fürdőegyesület és itt a 

fantom személyekről is kiderült, hogy egyfajta intellektussal bíró személyekről van szó, egy 

olyan közegből érkezik a felajánlás, amely nem az önkormányzat, nem a testület irányából 

megközelítése egy dolognak, hanem egy lakossági érdekképviselet szintjén, egy egyesületen 

keresztül – amelynek tudják a településen belül betöltött szerepét és tevékenységét – ez egy 

tiszteletet parancsol, hogy egy olyan egyesület, amelyben egy megfelelő grémium hozta ezt a 

döntését, hogy anyagilag támogatja és az anyagi támogatás csak egy fajta eszköze annak a 

szellemi iránynak, amelyet a lánc létrehozásával szeretnének jelezni a képviselő-testület felé. 

Teljesen függetlenül az éppen aktuálisan megválasztott polgármester személyétől szeretnének 

egy olyan jelképet a településnek, amelyhez kötődni tud a jövőben egyfajta hagyományozás, 

egyfajta színvonalnak az igénye. A maga részéről nem egy nagy polgármesteri lánc rajongó, 

úgy gondolja, hogy  ebben a vitában, amely kezd elsekélyesedni és személyes jelleget ölteni, 

amellett tör lándzsát a maga részéről, amellyel támogatja a Fürdőegyesület kezdeményezését 

az előbb elmondottak alapján.  

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, ami itt elhangzott az egyesület 

tevékenységére vonatkozóan valóban így van, de szépséghibája van a dolognak, gazdasági 

válság van, hogy ha nézik a kormányintézkedéseket az önkormányzatokra vonatkozóan az 

indokolások, a legszükségesebbre tudtak csak hagyni, mert ennyit biztosított. Az adókat 

tárgyalva meg kellett emelni, tehát az a nyári szezon még sem volt annyira jó, a polgárokra 

kellett terhet róni. A 150.000 Ft is jelentős érték, mert például nem tudják milyen tél lesz, 
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milyen rendkívüli dolog jön közbe. Hitelfelvételi próbálkozásokat is tettek. Ha van 150.000 Ft 

akkor ő inkább a nehéz helyzetben lévőkön segíteni 8-10 személynek meg lenne a 

tüzelőtámogatása. Nem mondja, hogy ne támogassák ezt a dolgot, hanem inkább be kellene 

tenni ezt a takarékba, és ha egy picit jobbra fordul, akár a  nyár folyamán visszatérhetnek rá. 

Az ne legyen hivatkozási alap, hogy megszavazták, elfogadták. Ezek szerint magára nézve is 

nem olvasta el tisztességgel, felelőtlenül szavazott, illetve nem láthatta még akkor, hogy ilyen 

gazdasági válság lesz. Megtartva a  Fürdőegyesülettel a jó kapcsolatokat, függesszék fel ezt a 

kérdést, lehetőségét határozzák meg  és a nyár folyamán, ha jó lesz a szezon térjenek vissza rá 

és támogassák.  

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: jó ha van ez lánc, de úgy gondolja az értékét csak 

emelni  fogja, ha adakozásból jön össze és nem az önkormányzat veszi meg ezt a láncot. 

Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, egyesületük az anyagi támogatásokon 

kívül mindig szeretne valami olyat adni a településnek, ami nyomot hagy, amire vissza tudnak 

emlékezni. Ennek a gondolatnak a szellemében született meg tíz évvel ezelőtt, amit az 

egyesület kezdeményezett, tovább folytatva ezt a hagyományt támogatták éveken keresztül az 

egyházakat, katolikus keresztény egyház esetében, templompadok cseréje, új orgona, olvasó 

állvány, templom fűtés, hangosítás, mondhatná az evangélikusokat is. Folyamatosan ilyen 

magatartást tanúsítanak a településsel szemben. Az elmúlt évek során milliókban mérhető az, 

amit támogatásként vagy pedig valamifajta támogatásként átadtak a településnek. 

Megemlíthetné Polgár Bence kopjafáját. Tehát nagyon szeretnék, ha a tevékenységük a 

településen, valami maradandó nyomot hagyna maga után. Tisztelettel emlékezteti a 

képviselő-testületet arra, hogy soha egyetlen fillér támogatást nem kértek Révfülöp 

Önkormányzatától. Amikor tudtak adtak. Nem magukra fordították azokat az összegeket, 

amelyek befolytak számlájukra. Amikor képviselői javaslat született arra, hogy támogassák 

anyagilag a Révfülöpi Fürdőegyesületet, akkor is nagy tisztelettel megköszönték és azt 

mondták, hogy nem kérik. Érzi, hogy nem egyöntetű, illetve vannak akik nem támogatják ezt 

a törekvést, amit ők kezdeményeztek.  Azért, hogy ezt már ne húzzák tovább, szülessen 

valamiféle döntés, ezért két javaslata van. Az egyik, most tisztelettel kéri a képviselő-

testületet támogassa a Fürdőegyesületet 150.000 Ft-tal egyszeri alkalommal. A másik javaslat, 

nem kérnek támogatást, ezt a polgármesteri láncot ajándéknak adják Révfülöp 

Önkormányzatának, amit nagyon nem szeretnének. Úgy gondolták, hogy ezt valahogy 

közösen a település mindenkor regnáló polgármesterének ajánlják fel, hogy ünnepélyes 

alkalmakkor viselje. Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület ! Kérése az, hogy 

támogassák az egyesületet 150.000 Ft-tal vagy utasítsák vissza, hogy nem támogatják az 

egyesületet. A másik az, hogy mondják, ki hogy nem akarják, és akkor náluk a labda, ők majd 

megajándékozzák a települést ezzel a polgármesteri lánccal.  

 

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, valóban a Fürdőegyesület nagyon nemes 

cselekedeteket hajt végre évekre visszamenőleg bizonyíthatólag. Tulajdonképpen könnyített 

az Elnök Úr a helyzetén azzal, hogy megajándékozza a polgármester urat ezzel a lánccal, 

grátisz az egész költséget felvállalva. Pont erre szerette volna kérni a Fürdőegyesület itt lévő 



 

16 

 

képviselőjét, hogy ezt tolmácsolja tagtársainak, tudniillik az a helyzet, hogy az első 

felvezetésnél is a Fürdőegyesületnek volt ez egy sarkalatos kérdése és javaslata még az előző 

ciklusban, úgy is mint akkori Fürdőegyesületi tag ezt pontosan tudja. Most is a 

Fürdőegyesület vetette fel ezt a kérdést és hogy miért lenne jó ha ez így lenne. A képviselő 

urak közül volt arra vonatkozólag elhangzott vélemény, hogy egyik esetben azt hallják a 

polgármester úrtól, hogy jó évet zártak, a másik esetben azt hallják, hogy adót kell emelni, 

mert kell a pénz.  

Miklós Tamás polgármester: kéri a civil szervezet képviselőjét, hogy az előterjesztést 

támogatja van nem, ehhez szóljon hozzá. Elviszi az ülést más irányba.  Tanácskozási joggal 

rendelkezik, az előterjesztés alapján a polgármesteri lánc létesítését önkormányzati oldalról  

támogatja, vagy személyes felajánlásával támogatja, vagy nem. Kéri, ebben maradjanak. 

 

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: nagyon köszöni, hogy ismételten közbevágott 

polgármester úr a mondandójába, ezt már konzekvensen teszi polgármester úr. Nincs meg a 

lehetősége arra, hogy támogassa vagy ne támogassa, mert nincs szavazati joga. Arról volt szó, 

hogy a véleményét elmondhat, de ha polgármester úr úgy gondolja, hogy itt most hagyja abba, 

akkor megköszöni a lehetőséget, hogy eddig is beszélhetett.  

 

Miklós Tamás polgármester: megköszöni a hozzászólást. Véleményével támogathatja, vagy 

ellene lehet. Tisztelt Elnök Úr ! Visszautasítja azt, ha jól értette és vissza kell hallgatni, hogy a 

„polgármestert megajándékozta” – ezt mondta. Visszautasítja itt és mindenki előtt. 

Visszautasítja azt, hogy a polgármestert „megajándékozhatta” mert, ez már ajándékozás. 

Szörnyűnek tartja, hogy ezen a településen, félmilliárdos költségvetésű önkormányzatnál, 

közösségi összefogásról, üdülőhelyi civil szervezet kezdeményezéséről, nem támogatásukról, 

hanem az ő ajándékukkal kapcsolatos kiegészítéssel kapcsolatban idáig süllyed a vita. Nem 

róla van szó. Szavazzanak igen vagy nem.   

Zsitnyányi István Fürdőegyesület Elnöke: elmondja, ez a 150.000 Ft nem idei költségvetést 

fogja terhelni, ennek a láncnak az elkészítése minimum 30 nap. Mindenképpen a következő 

évi költségvetést fogja ez az összeg terhelni. Ne beszéljenek idei költségvetésről. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, a 2010. évi költségvetésről beszéltek, ahhoz 

emelték meg a helyi adókat, arra célozták meg, hogy  ha működési zavarok lesznek a 

hitelfelvétel, nem a 2009-es költségvetésről beszéltek. 

Miklós Tamás polgármester: mindenki elmondta a véleményét. Megdöbbentő és tanulságos, 

akár így szavaznak akár úgy, mert itt van egy pozitív előrevivő kezdeményezés, amelyhez 

támogatást kérnek és nem is maguknak. Közel félmillió forintos láncot kap az önkormányzat. 

Ezzel a vagyon gyarapodik.  

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Révfülöpi Fürdőegyesületnek és a két 

magánszemélynek a polgármesteri lánc elkészítéséhez nyújtandó támogatásért. Köszönjék 

meg a kezdeményezést. Szavazásra bocsátja, az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 
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javaslatát, aki egyetért azzal, hogy a testület további 150.000 Ft-ot költségvetésében a 

tartalékkeret terhére biztosítson a lánc elkészítéséhez -  kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 3 nem 

szavazattal, a polgármesteri lánc elkészítésének megrendelése és a fedezet biztosítása 

tárgyában-  többségi szavazat hiányában – döntés nem született. 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, nagyon negatív tendenciának érzi, hogy ha ilyenbe 

nem tudnak összefogni, vagy ha nem találnak ki egy olyan javaslatot, amivel ezt tovább 

tudnák esetleg vinni. Kéri, hogy levélben köszönjék meg a Fürdőegyesület támogatását. 

 

11. Az Országos Idegenforgalmi Összefogás kezdeményezés támogatása. 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Miklós Tamás polgármester: kéri a bizottság véleményét. 

Bizottsági vélemény 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: 

elmondja, a bizottság 150.000 Ft támogatás biztosítását javasolja az Országos Idegenforgalmi 

Összefogás kezdeményezés támogatásához. 

Kérdés 

Ujváriné Handó Melinda képviselő-testület tagja: kérdése, a Kitekintő című műsorban csak 

programajánló lenne vagy pedig alkalmanként egy-egy rövid kis filmet is készítenének? 

Dr.Szabóné Barsi Katalin Tourinform Iroda Vezetője: elmondja, az anyagban is szerepel, 

hogy Kitekintő kisfilm által, tehát gyakorlatilag kisfilm is készülhetne. Erről az oldalról 

elérhető a révfülöpi honlap is. Rajtuk múlik. 

Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: elmondja, a 150.000 Ft-ért elég sokat lehetne 

hirdetni a Google ill. egyéb oldalakon, nem támogatja, fenntartásai vannak ezzel 

kapcsolatban. 

Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:  

elmondja, ő úgy értelmezte, hogy ezt a kisfilmet ők készítik el nem? 

Miklós Tamás polgármester: ne ragadjanak le a részleteknél. A Tourinform Iroda vezetője 

készítette egy nagyobb anyagból az előterjesztést,  abba részletesebben leírják, hogy milyen 

módon, hogyan, milyen formákat, helyszíneket talál az idegenforgalmi információk 

elhelyezésére. Ehhez az önkormányzatnak kell küldeni információkat, ők pedig összeállítanak 

filmeket, ajánlókat, ezt is elhelyezik. Ezzel erősíthetik egy kicsit a turisztikai reklámot. Sok 

település csatlakozott ehhez.  

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez és a 

150.000 Ft támogatás biztosításával kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 

tartózkodással meghozza az alábbi határozatot: 
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127/2009. (XII.14.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete részvételével támogatja 

az Országos Idegenforgalmi Összefogás kezdeményezést és a támogatási 

szerződésben rögzítettek alapján 150.000 Ft támogatást biztosít a tartalékkeret 

terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás szerződés 

aláírására. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 

Határidő: 2009. december 30. 

 

12. Révfülöpi kilátóhoz vezető lépcső kialakításához pályázat benyújtása. (sürgősségi 

indítvány) 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, az önkormányzat az Európai Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó – a vidéki örökség megőrzése jogcímen pályázatot 

nyújtott be 2009. januárjában. Egyik volt a kilátóhoz vezető út a másik a rózsakert és a 

játszótér. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2009. július 20-án elutasította a 

pályázatot azzal az indokolással, hogy a beruházást az önkormányzat megkezdte. Az 

elutasított határozat ellen beadott fellebbezést a MVH Központi Jogorvoslati Főosztálya 2009. 

szeptember 30-án elutasította. Ezen a jogcímen ismételt pályázati lehetőség nyílt, amely 

pályázat december 20-ig adható be, nettó 5 millió Ft értékhatárig. Tekintettel a Fülöp-hegyi 

kilátó jelentős vendégforgalmára, a felújításhoz elengedhetetlenül szükséges a meglévő 

tereplépcső felújítása. Ehhez 100 %-os pályázati támogatást igényelhet most az 

önkormányzat. A meglévő tervek alapján a kőlépcső kialakítását költségelték.  

 

Müller Márton főtanácsos: elmondja, Balogh Ágnes kerttervező bevonásával készült el a 

költségvetés, ez pedig az MVH honlapján található hivatalos építési normagyűjtemény alapján 

történik. Az építési munka nettó bekerülési költsége 4.408.085- Ft, itt el lehet még számolni 

12%-os egyéb kiadást is. A támogatásból igényelhető összeg összesen: 4.937.000.- Ft. Az 

ehhez szükséges saját forrás összege 1.234.250.- Ft. A beruházás bruttó bekerülési költsége 

6.171.250- Ft.  

 

Miklós Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát. Az út bizonyos 

szakaszai életveszélyesek. A kilátó egy millió Ft feletti bevételt hozott. 15.000-16.000 közötti 

látogatót tudnak valószínűsíteni, melyből a fizető 8-9.000 körül van jelen pillanatban.  

Kérdés: 

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: kérdése, a kilátóhoz vezető út melyik részéről lenne szó a 

felújítást illetőleg? 
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Müller Márton főtanácsos: válasz: a fa tereplépcsők kiváltásáról van szó, ahogyan elhagyják a 

Ruzáék házát, utána erősen megemelkedik a terep, erre a meredek szakaszra korlátozódik, 62 

lépcsőről van szó. 

 

Vélemények: 

Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke: elmondja, mióta a kilátó megépült nagyon sok embernek 

az a véleménye, hogy nagyon veszélyes szakaszai vannak. Többek között, ha a Szőlő utcát 

elhagyják, a Mogyoró utcáról van szó, ott van kb. egy 100 m-es olyan szakasz, amit két 

oldalról lösz fal határol, gyakorlatilag egy kanyar az egész, és csak egy nyomsáv van. 

Javasolja, ezt a szakaszt szakember vizsgálja felül, nem lehetne-e ezt a szakaszt elkerülni és a 

gyalogos turizmust a kilátó irányába másfelől megközelíteni.  

 

Miklós Tamás polgármester: regisztrálták a felvetést, ehhez a pályázathoz ennek nincs köze.  

Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a fenti pályázatot az Európai Vidékfejlesztési 

Alaphoz benyújtsák és ehhez a saját forrást 1.234.250.- Ft-ot 2010. évi költségvetésbe 

beépítsék kézfeltartással szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

128/2009. (XII.14.) határozat 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Európai 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó – a vidéki örökség 

megőrzésére igénybe vehető – támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. 

(X.18.) FVM rendelet által meghirdetett támogatás lehívására a pályázat 

benyújtásával. 

A pályázat célja:  Révfülöp kilátóhoz vezető út kőlépcsőkkel történő kiépítése. 

A fejlesztés megvalósulási helye: 8253. Révfülöp, Hrsz: 1541/12, 0260/1. 

A fejlesztés forrásösszetétele: 

Megnevezés 2009. év 

Saját forrás 1.234.250.- Ft 

Támogatásból igényelt összeg: 4.937.000.- Ft 

Összesen: 6.171.250.- Ft 

A Képviselő-testület a saját forrás összegét 2010 évi költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 

Határidő: 2009. december 20. 
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13. Rózsakert és játszótér felújítás közbeszerzési eljárásának megindítása, a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítására adott árajánlatok elbírálása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.) 

 

Miklós Tamás polgármester: elmondja, a novemberi ülésen beszámolt arról, hogy az 

önkormányzat 39.227.630.- Ft nyert el pályázaton a jövő évi munkálatok megkezdéséhez 

szükséges a közbeszerzési eljárás lefolytatása, közbeszerzési lebonyolító kijelölése.  

 

Müller Márton főtanácsos: elmondja, december 7-én megkerestek három közbeszerzéssel 

foglalkozó vállalkozást, mindhárom vállalkozó végzett már munkát a településen. A legjobb 

ajánlatot a Csiky és Társa Beruházás-szervező KKt. adta 250.000- Ft + Áfa ajánlattal. A 

második legjobb ajánlatot az EURON-ING Bt. Balatonfüred adta 300.000.- Ft + Áfa 

összeggel, a harmadik ajánlatot a VeszprémBer zrt. Veszprém adta 400.000- Ft+ Áfa 

összegben. Egyik ajánlat sem tartalmazza a közbeszerzési eljárás során felmerülő hirdetési 

díjakat, mert ezek megközelítőleg hasonló nagyságrendűek lesznek majd.  

 

Miklós Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát. 

Kérdés, vélemény nem hangzott el. 

 

Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki az elhangzott határozati javaslattal 

egyetért, felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

129/2009. (XII.14.) határozat 

1. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a rózsakert 

és játszótér felújítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításával. 

2. A Képviselő-testület a tervezett beruházás közbeszerzési eljárás 

lebonyolításával a legelőnyösebb 250.000.- Ft + Áfa árajánlatot adó Csiky és 

Társa Beruházás-szervező Kkt-tét bízza meg, egyben felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

Felelős: Miklós Tamás polgármester 

Határidő: 2009. december 31. 

 

Miklós Tamás polgármester: a mai alkalomra képviselőket és a köztisztviselőket is meghívták 

egy közös beszélgetésre, koccintásra. Itt sor kerül egy kis ajándékozásra, ahol a képviselők ill. 

a dolgozók munkáját szeretnék elismerni. Lehetőség van kérdés, interpelláció megtételére, 

utána pedig arra, hogy bárki véleményét elmondhassa, ill. jókívánságait kifejezhesse.  
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Bejelentés, interpelláció nem hangzott el. 

 

Miklós Tamás polgármester: megkérdezi ki kíván élni az évértékelés lehetőségével? 

 

Képviselők, civil szervezetek képviselői nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel. 

 

Gángó István képviselő-testület tagja: elmondja, erre a gesztusra szükség van, ne ünnep előtt 

tegyék, mert ha őszintén elmondja a véleményét az ünneprontás lenne, nem jó. Az év 

értékelést tegyék át a következő testületi ülés végére. Lenne mondanivalója, de nem biztos, 

hogy összevágna a későbbi ünnepléssel. 

 

Miklós Tamás polgármester: megköszöni a véleményt. Az évértékelés nem egy napirendi 

pont, ez lehetőség arra, ha valaki szólni akar, mint képviselő hány fogadóórát tartott, nem 

tartott, vagy bármivel kapcsolatban el akarja mondani véleményét, erre lehetőség nyílott 

volna. Jövő évben, ahogyan az előző évben is, egy Újév köszöntő fogadásra szeretné 

meghívni a képviselőket, civil szervezetek képviselőit, intézményvezetőket, jelentősebb 

vállalkozókat. Az évértékelés természetes. Minden év végén természetes, hogy az ember 

visszatekint a mögötte hagyott útra, számba veszi, és értékeli azt. Mint választott 

tisztségviselőnek, képviselőnek úgy gondolja meg kell ezt tennie.  

 

Polgármesteri évértékelő. 

Tisztelt révfülöpi állampolgárok! Év végén természetes, hogy az ember visszatekint a mögötte 

hagyott útra, és számba veszi, értékeli azt. Választott tisztségviselőkre talán még inkább 

vonatkozik ez! A beszámolás, az önkéntes elszámolás. Az politikai hitelvesztés, az értékek és 

bizalomvesztés időszakában felértékelődik a nyilvánosság tájékoztatása és bizalma. Az egyik 

oldalról egyre gyakrabban az emberi kapcsolatokat, a munkát, a barátságokat megmételyező, 

békétlenséget szülő kezdeményezések születnek. A másik oldalról a dolgok mélyére hatolás, a 

tisztánlátás, a nyilvánosságban és a közösségben való értékközpontú gondolkodás áll.  

Engedjék meg, hogy a mögöttünk hagyott esztendőről, annak önkormányzati munkájáról, 

eredményeiről, településfejlődésünk tendenciáiról röviden szóljak. 

 Sokan távoztak közülünk! Sajnos, nagyon sok temetésen vettem részt az idén. A teljesség 

nélkül gondolok kitüntetettjeinkre, az idén elhunyt Kiss Ervinre, Kuczogi Lászlóra, de 

sorolhatom tovább Kiss Ervinné Király Éva, Sárffy Istvánné, Horváth Lajos, Ferenczi 

Kázmérné és még sokakat. Tudjuk, hogy az élet természetes, elkerülhetetlen velejárója az 

elmúlás, de közösségünk tevékeny és megbecsült polgárainak távozása fájdalmas 

veszteség nem csak a hozzátartozók, de mindannyiunk számára is. Emléküket 

megőrizzük. 

 A 2009-es esztendőt rendkívül nehéz körülmények között éltük meg. Ismertek az 

önkormányzati elvonások, az ÁFA emelkedés, a gazdasági válság önkormányzatokat érő 

általános negatív hatásai.  

 Panaszkodni lehet, de nekünk önkormányzatnak és nekem, mint polgármesternek 

megoldásokat kell találnunk a problémákra, tennünk, cselekednünk kell mindnyájunk 

érdekében. 2009-ben is munkatársainkkal együtt tettünk és cselekedtünk. Mit? 
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 Konkrét eredményeink a teljesség igénye nélkül: 

A megszorítások és a gazdasági válság ellenére minden munkahelyet megőriztünk. 

Új önkormányzati munkahelyeket hoztunk létre. 

Intézményeinket biztonságos működését, fejlesztését biztosítottuk. 

Révfülöpi Szociális Szolgálatot, mint intézményt átalakítva térségünkben megőriztük. 

Helyi vállalkozóknak pályázati úton munkát biztosítottunk. (Sinkó László, Csécs Róbert, 

Kon-Tra-Wel Bt., Újvári Miklós, Kovács László, Rig Zoltán, Fekécs István, Fuvarosok: Piros, 

Horváth stb.) 

Önkormányzat és a lakosság, a vállalkozók kapcsolattartását, kölcsönös kommunikációját 

bővítettük. (Nyilvános polgármesteri fogadóóra, Révfülöp Jövőjéért Eszmecsere-

üdülőtulajdonosokkal, Turisztikai-vállalkozói értekezletek, Internetes véleménykérő 

szavazások, Révfülöpi Képek összefogással történő megjelentetése.) 

Beruházások: 

Ivóvíz gerinchálózat felújítása (kb. 30 m Ft – Sellő, Óvoda, Szilva, Ecséri u.). 

Vasúti gyalogos átjáró felújítása. 

Információs táblákat lecseréltük, újakat helyeztünk ki (1,4 m Ft). 

Pincekiállítást hoztunk létre, hagyományaink megőrzésére és turisztikai látványosság. 

Szigeti strandi játszótér építése (3.592 e Ft). 

Tavasz utcai felszíni csapadékvíz elvezető megépítése (9.9 m Ft – 300 m – 9 ingatlan) 

ÉDÁSZ épület megvásárlása, birtokbavétele. 

Temetői mosdó- és illemhely elkészítése. 

Közvilágítási hálózat bővítése (1.519 e Ft – Ecséri, Rügy, Ibolya, Hajnal, Sellő u. – 4 oszlop 6 

lámpa) 

Szepezdi utca aszfaltozása megtörtént. 

Erőfeszítéseink értékelése – elismerése 

Hévíz, 2009. május  

Magyar Hírlap, 2009. 06. 26. 

Vasárnapi Hírek, 2009. IX. 27 

Napló – Legkedveltebb üdülőhely Közönség díj 

Tiszta Virágos Veszprém megyéért Kategória II. díj 

Minden nehézség ellenére takarékosan és hatékonyabban gazdálkodtunk önkormányzati 

vagyonunkkal, bevételeinkkel. Munkánk során természetesen feszültségek is keletkeztek, ami 

természetes, és maradtak el feladattok. De az eredményes munkát mind intézményeinkben, 

mind a hivatalban, több féle módon is el tudtuk ismerni, vagyis jutalmazni tudtunk.  

Köszönöm mindnyájuknak, minden segítőnknek, munkatársunknak, az intézményvezetőknek, 

a Hivatal munkatársainak és a képviselő-testület tagjainak 2009-ben végzett munkáját, az 

eredmények elérésében végzett segítő támogatását.  

Kedves révfülöpiek! 

Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és sikeres, békés, Boldog Új Évet kívánok a magam és 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata nevében: 
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 „A rohanó világban megkoptak a fények, 

halványak a hitek, és halványak a remények. 

Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, 

őszintén szeretni, és bízni a jóban.” 

(Ismeretlen szerző) 

 

Miklós Tamás polgármester: fenti gondolatok jegyében megköszöni a képviselő-testület 

tagjainak és a civil szervezetek vezetőinek aktív részvételét,  a képviselő-testület ülését 17.30 

órakor berekeszti.  A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 

 

 

kmf. 

 

 

Miklós Tamás        Hamarné Szöllősy Emília 

polgármester        jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:  

 

 

Simonné Lakosi Erzsébet                                                     Gángó István 

képviselő-testület tagjai 

 

 


