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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 7-én 

(csütörtökön) 8:00 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 

                       Simon László                          képviselő 

                       Slemmer József János             képviselő      (6 fő) 

 

Sümegi Gábor képviselő jelezte távolmaradását. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Szakál Norbert 

Iván műszaki ügyintéző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a 

megjelent képviselő urakat, aljegyző asszonyt. 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 pontot. 

  

Az ülés napirendje: 

 

1. 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 

 

2. A Révfülöp Káli u. 4. sz. alatti önkormányzati ingatlanok bérletére érkezett 

kérelem elbírálása. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Révfülöp 71-es főút-Káli út kereszteződésében kijelölt Intelligens gyalogos 

átkelőhely létesítése. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat, és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalását. 
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N a p i r e n d 

 

1. 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 

 

2. A Révfülöp Káli u. 4. sz. alatti önkormányzati ingatlanok bérletére érkezett 

kérelem elbírálása. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Révfülöp 71-es főút-Káli út kereszteződésében kijelölt Intelligens gyalogos               

átkelőhely létesítése. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. 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: Kéri aljegyző asszonyt pár szóban foglalja össze a napirendet.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: A Társulás a szociális térítési díjakat már megállapította, ezzel 

kapcsolatosan Ábrahámhegynek van rendeletalkotási kötelezettsége. Ezért ezeket a 

rendeleteket a társult településeknek jóvá kell hagyni. A térítési díjból a települések még 

egyéb plusz kedvezményeket is adhatnak. Háromféle kategóriában lehet még plusz támogatást 

biztosítani, a házi segítségnyújtás tekintetében, a személyi gondozás és a szociális segítés 

körében, valamint a szociális étkeztetés tekintetében. Ez az a három terület, amiből, ha a 

testület úgy dönt, kedvezményt lehet biztosítani. A tavalyi évben pluszként a testület 

kiegészítette a Társulás által adott kedvezményeket 100%-ra. A személyi gondozás 

tekintetében, ez 4 kategória, ott 100%-ra lett kiegészítve, egyéb esetekben nem volt plusz 

támogatás. A házi segítségnyújtásnál a személyi gondozás az a kör, amit a jobban rászorultak 

vesznek igénybe. A szociális segítés egy enyhébb segítség, a nem olyan rászorultakra 

vonatkozik.  

 

Kondor Géza polgármester: Az ő álláspontja, hogy rosszabbat nem szabadna megszavazni, 

mint tavaly voltak.   

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: Tavaly mind a 4 kategóriában ki lett egészítve 100%-ra. A 4 

kategóriában a jövedelemtől függően ilyen összegeket kellene fizetni a jogosultaknak 150 

Ft/óra, 190 Ft/óra, 250 Ft/óra, 310 Ft/óra. Ez a 100%-ra való kiegészítés. Van még egy, a házi 

segítségnyújtáson belül a szociális segítés, amiben tavaly az önkormányzat nem adott plusz 

támogatást, ez 1.500 Ft/óra, amit fizetni kell az igénybevevőnek. A harmadik a szociális 

étkezés 650 Ft.   
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Kondor Géza polgármester: Mindenképpen szeretné, hogy ahol tavaly 100%-ot adtunk, ott 

idén is adjunk 100%-ot. Ott, ahol nem adtunk támogatást, ott idén se adjunk. Csak a 

rászorultakat támogassuk. Az a javaslata, hogy a tavalyi feltételekkel fogadjuk el. Van-e 

kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért az elhangzottakkal, 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

38/2019. (III.07.) 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 társulás által elfogadotton túl,  

a házi segítségnyújtás tekintetében az intézményi térítési díjból további  kedvezményt 

biztosít a következők szerint:  

- személyi gondozás esetében a 2.1 pontja alatt a 3. kategóriában 8,5% 

- személyi gondozás esetében a 2.1 pont alatt a 4. kategóriában 10,7% 

- személyi gondozás esetében a 2.1 pont alatt az 5. kategóriában 13,5% 

- személyi gondozás esetében a 2.1 pont alatt a 6. kategóriában 17,5% 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének 

további intézkedés végett. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

2. A Révfülöp Káli u. 4. sz. alatti önkormányzati ingatlanok bérletére érkezett kérelem 

elbírálása.  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Decemberben hoztunk már egy döntést, hogy lejárt a 

Szépségsziget bérleti időszaka. A bérlő jelezte, hogy a Virágszigetet nem kérné, de a 

Szépségszigetet igen, jeleztük, hogy még van tartozása felénk, akkor köthet újabb szerződést, 

ha azt kifizeti. Közben a bérlő lánya jelezte, hogy a Virágsziget is érdekelné és az édesanyja 

helyett ő bérelné a Szépségszigetet is, a már megbeszélt feltételekkel. Javasolja, mindkét üzlet 

tekintetében a szerződés megkötését Szepesvári Alexandrával, az eddigi feltételekkel. Van-e 

valakinek kérdése, észrevétele?  

Miklós Tamás képviselő: Nem egyértelmű, folytatni akarja, amit csináltak vagy valami 

újdonságot szeretne? 
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Kondor Géza polgármester: A Virágboltot igen, a másikon még gondolkodik, talán raktár. 

Jobb az, hogy két telephelyként működik, maradjon így, két szerződéssel, havi elszámolással. 

Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a kérelem 

elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

39/2019. (III.07.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Káli út 4. sz. alatti üzlethelyiségek bérletére érkezett kérelmének elbírálásáról. 

      

I. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Bérbeadó) 

a Szepesvári Alexandra (8253 Révfülöp, Nefelejcs u. 6.) továbbiakban Bérlő) 

kérelmének helyt adva az Önkormányzati tulajdonú, Révfülöp 18 hrsz. Káli út 4. 

sz. alatt lévő, 16 m2 területű virág-ajándék bolt bérbeadásához 2019. április 01. – 

2019. december 31. időpontok között az alábbi kikötésekkel hozzájárul. 

 

A 219. évre megállapított bérleti díj bruttó 7.000 Ft/hó + rezsiköltség. 

 

A bérleti díjat átutalással, Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 11748052-15733957-

00000000 számú bankszámlája javára kell megfizetni Tulajdonos részére, az általa kiállított 

számla alapján, minden hónap 10. napjáig.  

 

II. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Bérbeadó) 

a Szepesvári Alexandra (8253 Révfülöp, Nefelejcs u. 6.) továbbiakban Bérlő) 

kérelmének helyt adva az Önkormányzati tulajdonú, Révfülöp 18 hrsz. Káli út 4. 

sz. alatt lévő, 57 m2 területű „Szépségsziget” bérbeadásához 2019. április 01. – 

2019. december 31. időpontok között az alábbi kikötésekkel hozzájárul. 

 

A 2019. évre megállapított bérleti díj bruttó 24.000 Ft/hó + rezsiköltség. 

 

A bérleti díjat átutalással, Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 11748052-15733957-

00000000 számú bankszámlája javára kell megfizetni Tulajdonos részére, az általa kiállított 

számla alapján, minden hónap 10. napjáig.  

 

Az üzemeltetés során felmerülő rezsiköltség, közüzemi díjak vállalkozó részére az 

Önkormányzat részéről kiszámlázásra kerülnek. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

Bérleti Szerződés elkészítésére és aláírására. 

 

Felelős Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2019. március 30. 

 

 

3. Révfülöp 71-es főút-Káli út kereszteződésében kijelölt Intelligens gyalogos átkelőhely 

létesítése.  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: A Rendőrség már jelezte fél évvel ezelőtt, hogy a Balaton 

parton, frekventált helyeken szeretnének pályázati úton a BFT-vel közösen Intelligens 

gyalogátkelőket. Nem sok ilyen van az országban, a Káli út és a 71-es főút találkozásánál lévő 

zebráról van szó, tehát közút és közút találkozása. A BFT-nek erre a projektre csak 

szeptembertől lenne kerete, ezért a Generali a Biztonságért Alapítvány beszállna a BFT 

helyett, ebben az esetben ez a szezonra már megvalósulna. Nekünk 50 %-ot kellene 

bevállalni, ami várhatóan 1.150.000 Ft, nem olcsó, de egy sima gyalogátkelő is drágább. A 

pályázatot a Rendőrség készíti elő, csak a kötelezettséget kell vállalnunk. Javasolja a 

támogatást. 

Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért az 

elhangzottakkal, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

40/2019. (III.07.) Kt. határozat 

 

Révfülöp 71-es főút - Káli út kereszteződésében kijelölt Intelligens gyalogos átkelőhely 

létesítéséről. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp belterületén, a 71-es 

főút és a Káli út kereszteződésében tervezett intelligens gyalogos átkelőhely létesítésével 

kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Intelligens 

Gyalogos átkelőhely létesítésével kapcsolatos pályázatban, mint pályázó vegyen részt. 

 

A gyalogos átkelőhely teljes létesítési költsége várhatóan 2.300.000 Ft + áfa.  

 

Az Önkormányzat hozzájárul, hogy - a tartalékalap terhére - az átkelőhely létesítéséhez 

szükséges 50 %-ot, várhatóan 1.150.000 Ft + áfa összeget, önerőként rendelkezésre bocsájtja. 

A kivitelezés további 50%-át a Generali a Biztonságért Alapítvány, mint támogató, egyben a 

pályázat kiírója vállalja. 

 

Az intelligens gyalogátkelőhely fenntartási költségével kapcsolatos valamennyi fenntartási 

költség Révfülöp Nagyközség Önkormányzatát, mint pályázót terheli.  

 

A nyertes pályázók támogatását az Alapítvány három oldalú jogviszony keretében nyújtja, 

amelyben a pályázó Révfülöp Nagyközség Önkormányzatát, mint megrendelő, másrészről 

a rendszer kifejlesztője SafeCross Okos Zebra rendszer, mint kivitelező vállalkozó és a 

Generali a Biztonságért Alapítvány, mint támogató között.  

 

I) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp belterületén 

tervezett intelligens gyalogátkelőhely (okos zebra) létesítésével kapcsolatban 

megbízza Kondor Géza polgármestert a pályázati anyag előkészítésére és 

benyújtására.  

 

II) A pályázati forrás elnyerése esetén Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete felhatalmazza a polgármestert a három oldalú szerződés aláírására.  
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Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Az ülést 8:15 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 


