Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 26-án (csütörtök) 7,30
órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme
Jelen vannak: Kondor Géza
polgármester
Török Péter
alpolgármester
Eitner József
képviselő
Miklós Tamás
képviselő
Sümegi Gábor
képviselő
Slemmer József János képviselő

(6 fő)

Szabó Sándor Pál képviselő bejelentette távolmaradását.
A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző megbízásából Müller Márton főtanácsos.
Kondor Géza polgármester: köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen a megjelent képviselő
urakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő
és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendi javaslatát. Megkérdezi, hogy a napirenddel
egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását.
Napirend
1. Pályázat benyújtása önkormányzati utak felújítására
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Pályázat benyújtása Egészségház felújítására
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
1. Pályázat benyújtása önkormányzati utak felújítására
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Kondor Géza polgármester: Két pályázat benyújtásáról kell nyilatkozni, hogy az önerővel
kapcsolatban tudomásul veszik, és vállalják az önerő megfizetését. Nem újdonság, mert mind a két
pályázatot már benyújtották, két BM-es pályázat. Az egyik az önkormányzati utak aszfaltozásával
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kapcsolatos. Ugyanazt a pályázatot nyújtják be, ugyanazon az áron. Megerősítették, hogy az árak nem
változtak. A különbség annyi, hogy tavaly m2-ben kellett megadni az adatokat, most pedig fm-ben.
A másik, hogy a múltkor döntöttek, MVH-s pályázatot nyújtanak be az Egészségház felújítására. Ezzel
párhuzamosan BM-es pályázat is indult, és azt javasolták, hogy ezt is adják be. Mind a kettő beadható,
nem zárja ki egymást, nyilván csak az egyiken lehet nyerni, de ez mögött sokkal nagyobb a forrás.
Ugyanazzal a műszaki tartalommal, mint az MVH-s pályázatnál volt, illetve a tavalyi BM-s pályázat az
energetikai résszel kiegészítésre került. Megkéri Müller Márton főtanácsost, hogy a számadatokat
ismertesse.
Müller Márton főtanácsos: Külön kellene szavazni a két pályázatról. Az utas pályázatnál Málna utca,
Iskola utca, Sellő utca, Aranyhíd utca burkolat felújításáról van szó. A benyújtott árajánlat bruttó
14.933.295 Ft-ról szó, itt a támogatás 85%-os, ha megnyernék 12.693.300 Ft lenne, és ehhez hozzá kell
rakni a 15%-os önrészt, ami a 2016-os költségvetési felhalmozási kiadásoknál tervezve van, ez
2.239.995 Ft.
Kondor Géza polgármester: Ez az összeg az önkormányzati utak karbantartása címszóval szerepel a
költségvetésben. Van-e valakinek kérdése észrevétele a pályázattal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsanak be
önkormányzati utak felújítására, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza
az alábbi határozatot:
91/2016. (V.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c)
pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat c)
alcéljára (belterületi utak, járdák hidak felújítása) pályázatot nyújt be.
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
Révfülöp Málna utca (428 hrsz.), Iskola utca (1110, 1111 hrsz.), Sellő utca (838/1, 835 hrsz.),
Aranyhíd utca (2386/1 hrsz.) burkolat felújítása.
A fejlesztésre a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs Fenyves u.4.) által benyújtott ajánlatot, amely
szerint annak költsége 14.933.295 Ft, a Képviselő-testület elfogadja. Az igényelt támogatás
összege a pályázati kiírásban szereplő mérték alapján 85 %, ami 12.693.300 Ft. A fennmaradó, a
fejlesztési költség 15 %-ának megfelelő összeget (2.239.995 Ft), a Képviselő-testület, mint önerőt
2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásoknál betervezett összeg terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2016. június 2.
2. Pályázat benyújtása Egészségház felújítására
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Kondor Géza polgármester: Megkéri Müller Márton főtanácsost ismertesse a számadatokat.
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Müller Márton főtanácsos: A következő az Egészségház, egészségügyi intézménynek a felújítása,
ebben gyakorlatilag a tavalyihoz képest annyi változás van, beletettek egy energetikai korszerűsítést,
kismértékű fűtési rendszer, melegvíz használatnak napelemes, korszerű megoldását. Így a nettó árajánlat
a Csécs és Társa Bt-nek 10.553.113 Ft, a bruttó 13.402.454 Ft, ebből a 95%-os támogatás 12.732.331
Ft, az önrész az 5% miatt jelentéktelen 670.123 Ft.
Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Az önkormányzati ingatlanok felújítása,
karbantartása címszó alatt szerepel 10.000.000 Ft az ez évi költségvetésben, annak a terhére fogják az
önerőt biztosítani. Van-e valakinek kérdése észrevétele a pályázattal kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsanak be az
Egészségház felújítására, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza
az alábbi határozatot:
92/2016. (V.26.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és
c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat ac) alcéljára (egészségügyi alapellátást szolgáló háziorvosi, védőnői szolgálat épület
felújítása) pályázatot nyújt be.
A pályázat keretében az alábbi fejlesztést kívánja megvalósítani:
Révfülöp védőnői szolgálat (1102 hrsz.) épületének tetőszerkezet, terasz felújítása, tető
hőszigetelése, akadálymentesítése, használati melegvíz ellátás korszerűsítése.
A fejlesztésre a Csécs és Társa Bt. (8253 Révfülöp, Káli u. 36.) által benyújtott ajánlatot, mely
szerint annak költsége 13.402.454 Ft, a Képviselő-testület elfogadja. Az igényelt támogatás
összege a pályázati kiírásban szereplő mérték alapján 95 %, ami 12.732.331 Ft. A fennmaradó,
a fejlesztési költség 5 %-ának megfelelő összeget (670.123 Ft), a Képviselő-testület, mint
önerőt 2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadásoknál betervezett összeg terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2016. június 2.
Több tárgy nem volt, Kondor Géza polgármester az ülést 7,38 órakor bezárta.
kmft.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Müller Márton
főtanácsos
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