Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 09-én
(pénteken) 07:30 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme
Jelen vannak: Kondor Géza
Eitner József
Miklós Tamás
Simon László
Sümegi Gábor
Slemmer József János

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
(6 fő)

Török Péter alpolgármester jelezte távolmaradását.
Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából
Müller Márton főtanácsos
Jegyzőkönyvvezető: Proksz Béláné
Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a megjelent
képviselő urakat munkatársakat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő
képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat.
1. Utak aszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Termelői piac mellett tervezett parkoló építésére beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
3. Az I. világháborús emlékmű helyreállítása és áthelyezése tárgyában benyújtandó
pályázaton történő részvételi szándék kinyilvánítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
4. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi
térítési díjainak véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal,
kézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat, és azok alábbi sorrendben történő
megtárgyalását.
Napirend
1. Utak aszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2. Termelői piac mellett tervezett parkoló építésére beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
3. Az I. világháborús emlékmű helyreállítása és áthelyezése tárgyában benyújtandó
pályázaton történő részvételi szándék kinyilvánítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
4. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi
térítési díjainak véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Utak aszfaltozására beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Az anyagban szerepel, hogy a Muskátli, Iskola, Sellő és
Aranyhíd utcák az amire megkapták a pályázatra a pénzt, támogatást, a pénz a számlán van. Az
előterjesztést úgy írták meg, hogy október végéig hagynának rá befejezési határidőt, ezt a
pályázat lehetővé teszi. Tekintettel arra, hogy az Aranyhíd utca az őszi vízvezetékcsere miatt
nem biztos, hogy lesz abban a tömörített állapotban, hogy célszerű legyen ezt most elvégezni.
Elképzelhető, hogy azt nem most csinálnák meg, illetve az sem biztos, hogy a közeljövőben
lesz rá kapacitás. Ezért úgy tervezték, és úgy kérték az árajánlatot, hogy utcánként is legyen
lehetőség az elszámolásra. A beérkezett árajánlatokat, azok műszaki tartalmát a beruházással
megbízott műszaki ellenőr Demény Zoltán értékelte. Megkéri Müller Mártont, hogy ismertesse
a beérkezett árajánlatok eredményét.
Müller Márton főtanácsos: 3 helyről érkezett be árajánlat, a Folyondár 2008 Kft-től, a VIA
VOMITI Kft-től és a ZSILIP 2008 Víz és Mélyépítő Kft-től. Mindegyiknek kellő referenciája
van, dolgoztak is itt, a ZSILIP Kft kivételével. Az utak aszfaltozására a ZSILIP Kft nettó
13.856.360,- Ft, a VIA VOMITO Kft. nettó 14.081.700,- Ft és a Folyondár Kft nettó
13.426.500,- Ft-os ajánlatot adott. Ezek közül a Folyondár Kft árajánlata a legalacsonyabb, ezt
javasolják, hogy fogadja el a Képviselő-testület. A műszaki tartalmat a műszaki ellenőr
ellenőrízte, mindegyik vállalkozó ugyanarra a műszaki tartalomra adta az ajánlatot.
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Kondor Géza polgármester: Kérdés, észrevétel?
Miklós Tamás képviselő: Új aszfaltburkolatot kapnak ezek az utcák? Mi a műszaki tartalom?
A szövegben felújítás szerepel, aszfaltburkolat felújítása.
Kondor Géza polgármester: Az árajánlatot folyóméterben és 4 cm-es aszfaltbevonattal adták
meg a vállalkozások. Teljes burkolás lesz.
Javasolja, hogy a Folyondár Kft. ajánlatát fogadja el a Képviselő-testület.
Szavazásra bocsátja, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
24/2018. (III.09.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Muskátli, Iskola, Sellő,
Aranyhíd utcák aszfaltburkolat felújítására beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb
összegű, a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4., képviseli: Horváth László
ügyvezető) által benyújtott 13.426.500 Ft + Áfa árajánlatot fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. március 30.
2. Termelői piac mellett tervezett parkoló építésére beérkezett árajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Építési engedéllyel rendelkeznek kb. 1,5 éve erre a területre.
Ahogy átmennek a vasúton, jobbra-balra van az a körbeívelt, körbezárt terület. Úgy gondolták,
hogy azt a jobb oldalit, ami a hotel felé van, azt most nem lenne célszerű megépíteni, ugyanis
a piachoz teljesen érthetetlen módon az OTÉK 6 db parkoló létesítését írják elő. Ez a félkör 18
db parkolót tartalmaz. A parkolót ki kell alakítani, és csak engedéllyel lehet. Az árajánlat
tartalmazza az aszfaltnak a felvezetését is, illetve az a járda, ami a vasúti átjáróig megy, az is
szintén aszfaltozott járda, de elég rossz állapotban van, lemarással, újraaszfaltozással a
parkolóhoz hozzáigazítják.
Müller Márton főtanácsos: Három vállalkozónak küldték ki az ajánlatkérést. A ZSILIP 2008
Kft. nettó 6.391.885,-Ft, a VIA VOMITI Kft. nettó 6.507.225,-Ft, a Folyondár Kft. nettó
6.141.300,-Ft összegben adott árajánlatot. A Folyondár Kft. ajánlata a legkedvezőbb, ezt
javasolják elfogadni.
Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban
kérdésük.
Miklós Tamás képviselő: Nem emlékszik a tervezésre, a műszaki tartalomra, 6 db parkoló
létesül?
Kondor Géza polgármester: Nem. 6 db parkoló létesítését írtak elő kötelezően. 18 db parkoló
fog létesülni, de a gyalogosoknak lépcsőt kellett beépíteni, hogy fel tudjanak menni.
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Miklós Tamás képviselő: Olajfogó is lesz benne, mert 12-nél már kell?
Kondor Géza polgármester: A közlekedési hatóságnak kellett engedélyezni, komplett parkoló
épül. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, kézfeltartással jelezze, aki a Folyondár Kft. ajánlatát
fogadja el.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
25/2018. (III.09.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a termelői piachoz szükséges
új parkoló építésére beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű, a Folyondár
2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4., képviseli: Horváth László ügyvezető) által
benyújtott 6.141.300 Ft + Áfa árajánlatot fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. március 30.
3. Az I. világháborús emlékmű helyreállítása és áthelyezése tárgyában benyújtandó
pályázaton történő részvételi szándék kinyilvánítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Miklós Tamás képviselő az elmúlt testületi ülésen jelezte, hogy
van egy I. világháborús emlékművek helyreállítására kiírt pályázat, melynek anyagát átadta.
Náluk az egyetlen meglévő emlékmű, ami azzal kapcsolatos, az Ottawa-emlékmű, ami a
templomkertben található eléggé lepusztult állapotban. Tavaly már tettek kísérletet a
megtisztítására, de a kísérlet nem sikerült, a vállalkozó feladta. A plébános úrral egyeztettek,
aki hozzájárult, amit már korábban vázolt is, nem biztos, hogy ott jó helyen van, megkérdezte,
mit szólna hozzá, ha áthelyeznék az önkormányzat által megvásárolt, Káli úti területre. A
szobrot áttelepítenék oda, megfelelő talapzattal, márvány-táblát helyeznének ki az I.
világháborús hős emlékére, hogy a pályázati kiírásnak is még inkább megfeleljenek. Tamás
tegnap átküldött egy nagyon részletes anyagot, melyet a képviselőknek továbbított.
Papp Zoltán főépítész a tájolásban, a talapzat formájának kialakításában segített, Csécs Róbert
pedig egy költségbecslést elvégzett.
Meglévő emlékmű felújísátásra 2,5 mFt-ra lehet pályázni. 4 feltételre emlékszik, 10-10 pontot
lehet kapni mindegyikre, volt egy olyan sor, hogy a vállalt önerő mértéke, oda is 10 pontot
beírtak. Írhatnák azt is, hogy nem vállalnak önerőt, de ő úgy gondolta, ki kellene használni a
teljes 2,5 mFt-os elnyerhető összeget. Azt javasolja, hogy 250 eFt önerőt, 10%-ot vállaljanak
be, ezt a tartalékból biztosítanák. Amúgy is felmerült, hogy azzal a területtel kezdeni kellene
valamit. Elképzelésük szerint egy felvezető gyalogjárdával rácsatlakoztatnák megfelelő helyen
a Káli úti járdára. Ha a költségvetés lehetővé teszi, akkor padokat, egyéb dolgokat hozzá lehetne
tenni. Ha ezt ma elfogadják, hétfőn, kedden össze tudják állítani a részletes költségvetést olyan
szintre, hogy a pályázatírók ezt összesíteni tudják, és a pályázatot benyújthatják. Május 31-ig
ezt meg kell valósítani.
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Miklós Tamás képviselő: Rengeteg pályázat jelenik meg. Emlékezett rá, hogy az emlékmű
tisztításra szorul. Azért kezdeményezte a pályázat benyújtását, hogy ne saját pénzből, hanem
esetleg pályázati forrásból meg tudják valósítani. Kifutóban van ez a pályázat, most zárul. Minél
többet kérnek, annál kisebb az esély szerinte, de maximálisan támogatja, és örül, hogy bejött
ez a közterület rendezés, mert oda hosszú távon jó helyre kerülhetne ez az emlékmű, és egy
emlékjellel több hely lenne Révfülöpön. Adjanak szabad kezet, hogy minél előbb menjen, minél
előbb beadásra kerüljön a pályázat.
Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki a pályázat benyújtásával egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
26/2018. (III.09.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Első
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által, a KKETTKK-CP-02 jelű az első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek helyreállítására pályázatot nyújtson
be, az Ottawa szobor felújítására és áthelyezésére.
A tervezett munkálatok bruttó összköltsége:
2.750.000 Ft
Ebből az önkormányzat által biztosított önrész:
275.000 Ft
Pályázati támogatás összege:
2.475.000 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2018. március 20.
4. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában
működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által
biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak
véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: Az előterjesztést megkapták, most a részletekbe nem menne bele.
Gyakorlatilag ezt a társulás összes tagja már elfogadta. Különösebben nagyobb jellegű változás
nincsen. A térítési díjaknál történt 10 Ft-os változás.
Slemmer József János képviselő: A kifelé történő számlázás nem változik, ez belső
elszámolási pénz. Kifelé áremelés nem történik.
Kondor Géza polgármester: Ábrahámhegy feladata ennek a rendeletnek az elfogadása.
Javasolja, hogy az elmúlt évben nyújtott kedvezményekkel fogadják el. Szavazásra bocsátja,
aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
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27/2018. (III. 09.) Kt. határozat
A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi
térítési díjainak meghatározásáról
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti
alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat az alábbi mentességekkel, kedvezményekkel
kiegészítve fogadja el.
A házi segítségnyújtás tekintetében a társulás által elfogadotton túl, az intézményi térítési díjból
további kedvezményt biztosít a következők szerint:
a) a személyi gondozás tekintetében:
aa) a nyugdíjminimum 250 %-áig terjedő jövedelem esetében 8 %;
ab) a nyugdíjminimum 250 %-ánál magasabb, a nyugdíjminimum 300 %-áig terjedő jövedelem
esetében 10 %;
ac) a nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb, a nyugdíjminimum 350 %-áig terjedő jövedelem
esetében 14,5 %;
ad) a nyugdíjminimum 350 %-a fölötti jövedelem esetében 18 %.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének
további intézkedés végett.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Kondor Géza polgármester: A napirendek végére értek. Megköszöni a részvételt. Az ülést
8,00 órakor bezárja.
kmft.
Kondor Géza
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
Müller Márton
főtanácsos
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