
Jegyzőkönyv

Készült:  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2020.  március  23-án
(hétfőn) 16:03 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza             polgármester
Slemmer József János            képviselő

                        Szabó Sándor Pál                   képviselő
Török Péter                            képviselő

                        Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő     
                        Zsifkovics Szilvia                  képviselő    (6 fő)

Miklós Tamás képviselő jelezte távolmaradását.

Tanácskozási  joggal  jelen  van:  dr.  Szabó  Tímea  jegyző,  Szakál  Norbert  Iván  műszaki
ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág

Kondor Géza polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület  ülése  határozatképes,  mivel  a  6  fő  képviselőből  5  fő  képviselő,  és  a
polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel szavazzon. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás  nélkül  elfogadja  a  napirendi  pontokat,  és  azok  alábbi  sorrendben  történő
megtárgyalását.

N a p i r e n d

1. Tájékoztató a koronavírus okán kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés)

2. Révfülöpi Millenniumi Kilátó helyreállításához szükséges vis maior pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.  A Veszprém Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívása alpolgármester
megválasztására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

4. Belső ellenőrzési feladatok ellátása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

5. Káli út 4. ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

6. Szigeti strand Kisfaludy 30. ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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7. Császtai strand tereprendezés, térburkolat ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

8. Császtai strand öntözőrendszer kiépítésére érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

9. Császtai strand Pályázat árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Tájékoztató a koronavírus okán kialakult helyzetről, a tett intézkedésekről
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés)

Kondor  Géza  polgármester:  Nem  ismételné  önmagát,  mindent  lekommunikálnak  a
honlapon, illetve egyéb szórólapokon. Mint szakmai kapcsolattartó a védőnő folyamatosan
tartja a kapcsolatot vele, illetve a képviselőkkel egyaránt. Ami döntéseket hoznak nap, mint
nap  korrigálni  kell,  szigorítani.  A játszótereket  bezárták,  pénteken  bevezették  a  szállítási
rendszert az időseknek. Arra kéri a képviselőket, ha bármi ötletük, javaslatuk van, jelezzék
neki.  Az  önkormányzat  az  eddigi  igényeket  még  bírja.  Sokan  vannak  önkéntesek,  akik
gyógyszer kiszállításban, egyebekben jelentkeztek, van egy listájuk. Komoly önkormányzati
pénzeket  mozgatnak  most  meg,  oda-vissza  alapon,  ameddig  lehet,  szeretnék  belső
szervezéssel ezt megoldani, de jó érzés az, hogy nincsenek egyedül. 
Kéri, aki a tájékoztató elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

39/2020. (III.23.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a koronavírus okán kialakult
helyzetről, a tett intézkedésekről szóló tájékoztatást elfogadja.

2. Révfülöpi Millenniumi Kilátó helyreállításához szükséges vis maior pályázat benyúj-
tása   
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: Az előző ülésen már szó volt arról, hogy az állam vis major ke-
retét szeretnék igénybe venni. Ez a keret az önkormányzati ingatlanokat ért természeti csapá-
sok esetében igényelhető. Jelenleg minden feltételnek megfeleltek. Az SZMSZ-ben le van ír-
va, hogy kötelező feladat a településen a turizmus, tehát nagy valószínűséggel erre jogosultak.
A káresemény után 40 napon belül fel kell tölteni a kért adatokat, amihez testületi döntést kell
hozni. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a
Révfülöpi Millenniumi Kilátó helyreállításához szükséges vis maior pályázat benyújtásával,
kézfelemeléssel jelezze.
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

40/2020. (III.23.) Kt. határozat

A Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó helyreállításához vis maior támogatás igényléséről

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Fülöp-hegyi
Millenniumi kilátó helyreállításához vis maior támogatást igényel. 

A Millenniumi kilátót 2020. február 12-én villámcsapás érte, melynek következtében annak
teljes faszerkezete leégett.
Ahhoz, hogy a kilátó mielőbb újra látogatható legyen a kirándulók, turisták számára, és az on-
nan nyújtott páratlan kilátásban gyönyörködhessünk, szükséges a helyreállítási munkálatok
mielőbbi megkezdése, melynek előkészítése már a káresemény másnapján elkezdődött. 
A helyreállításhoz nélkülözhetetlen a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben szabályozott vis ma-
ior támogatás igénybevétele, melyhez a Képviselő-testülete az alábbiakat nyilvánítja ki:

A káreseményhez kapcsolódóan Révfülöp Nagyközség Önkormányzata értékkövető UNICA
Perfect vagyon- felelősség-és technikai - 4492088 kötvényszámú- biztosítással rendelkezik. 

Az építmény a települési látkép meghatározó eleme volt, nagyban befolyásolja az önkormány-
zat fő bevételét, mivel turisztikai szempontból jelentős mértékkel bír.
A 6/2013.(III.27) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 5. melléklet Révfülöp Nagyközség Ön-
kormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásában szerepel a tu-
rizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek ellátása.
Az önkormányzat helyben biztosítandó közfeladatok körében biztosítja a kilátóról a tűzjelzés
lehetőségét, a szabadtéri tüzek korai felismerése érdekében.

A Millenniumi kilátó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában megahatározott kötelező feladat ellátását szolgálja,
mely alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátan-
dó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata esetében a turizmus egyik fontos állomása a Millenni-
umi kilátó. 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy jelenleg is rendelkezik a Millenniumi kilátóra határo-
zatlan időtartamú értékkövető biztosítással, és vállalja, hogy azt négy évig továbbra is fenn-
tartja.

A Képviselő-testület vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósít-
hatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

A Képviselő-testület kinyilvánítja továbbá, hogy saját erejéből a vis maior helyzetet nem tudja
megoldani, tekintettel arra, hogy annak jelentős költségigénye veszélyeztetné a költségvetés
egyensúlyát.

Felkéri a polgármestert a vis maior pályázat benyújtására. 

Felelős: Kondor Géza polgármester
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Határidő: 2020. március 29.

3. A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alpolgármester megvá-
lasztására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester:  Törvényességi felhívást kaptak az alpolgármester választással
kapcsolatos  mulasztásért,  illetve kétszer  nem is szavaztatott  róla.  Nem tudja,  hogy ez-e a
legmegfelelőbb pillanat erre. Ha felhatalmazást kap a képviselőktől, akkor most is hajlandó
elnapolni  saját  felelősségére.  Kéri  a  képviselők  véleményét  arról,  hogy  elnapolják-e  az
alpolgármester választást közös megegyezéssel, vagy lebonyolítsák.

A képviselők egyetértettek az alpolgármester választás elhalasztásával.

Kondor Géza polgármester:  Tehát a járványügyi helyzetre való tekintettel nem élnének az
alpolgármester  választással.  Nem  ez  volt  a  forgatókönyv,  de  látva  azt,  hogy  mindenki
maszkban van, elnapolnák, és a következő alkalommal, amikor erre lesz lehetőség, megejtik a
szavazást.

dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  Arról  viszont  kell  szavazni,  hogy  a  törvényességi  felhívással
egyetértenek. Tehát a testület azt a döntést hozza, hogy ismét megkísérli az alpolgármester
megválasztását, amint véget ér a veszélyhelyzet és a rendkívüli jogrendre tekintettel kéri a
kormányhivatalt, hogy a határidőt tolja ki a rendkívüli jogrend végéig.

Kondor Géza polgármester:  Azt nem tudja, hogy ki tudja-e tolni. Vele is bármi történhet,
mint polgármesterrel.  Az egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel  egyszerűsítsék le, ma
elismerik a felelősségét a halasztásban és a mulasztásban, illetve más időpontba szeretnének
erről dönteni.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért az elhangzottakkal, kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

41/2020. (III.23.) Kt. határozat

A VE/53/451/2020. számú törvényességi felhívásról 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal Kormánymegbízott VE/53/451/2020. ügyiratszámú törvényességi felhívását megvizs-
gálta, azzal egyetért, és arra a következő intézkedést teszi:
Az alpolgármester megválasztásáról –az egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel- más
időpontban kíván dönteni.

4. Belső ellenőrzési feladatok ellátása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
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Kondor Géza  polgármester:  Az előterjesztést  mindenki  megkapta.  Sokat  nem kell  rajta
gondolkodni. Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs szavazásra bocsátja, aki egyetért a Belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
szóló határozati javaslat elfogadásával, kézfeltartással jelezze. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

42/2020. (III.23.) Kt. határozat

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatokat pol-
gári jogi jogviszony keretében, külső szolgáltató bevonásával kívánja ellátni. Felhatalmazza a
jegyzőt, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében kössön szerződést
Kövessiné Müller Katalin egyéni vállalkozóval 2020. évre 1. 600. 000 Ft (áfa mentes) díjazá-
sért a belső ellenőrzési feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkor-
mányzati  Hivatalra,  a Hivatalt  alkotó önkormányzatokra,  ezen önkormányzatok tagságával
működő társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre. 
Vállalja, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetendő díjazás lakosságarányosan rá
eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal részére 2020. július 31-éig átadja. 

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: azonnal

5. Káli út 4. ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor  Géza  polgármester:  Az  ülés  előtt  volt  a  borítékbontás,  a  strandok  árajánlatait
rendszerezi most a kolléga. Amíg megérkezik, a Káli úttal kapcsolatban érkező ajánlatot össze
tudja foglalni. 1 db árajánlat érkezett, a RévGast Kft.-től, így versenytárgyalás lefolytatására
nem került sor. Erről a Gazdasági Bizottság elnökét értesítette és személyesen konzultáltak az
ügyről. Az eddig folytatott tevékenységre tettek ajánlatot. Van-e kérdés, észrevétel?

Zsifkovics Szilvia képviselő: Egész éves nyitva tartása lesz?

Kondor Géza polgármester:  Igen, az benne volt  a feltételek között.  A pályázat a formai
követelményeknek megfelelt. Megjegyzi, hogy sokan a járvány miatt estek ki, mert sokkal
több konkrét érdeklődő volt.

Ujváriné dr. Handó Melinda képviselő:  A tevékenységi kör akkor maradna a kozmetikai
szolgáltatások?

Kondor Géza polgármester:  Igen.  De várjanak még a kolléga megérkezéséig,  ő  bővebb
felvilágosítást tud nyújtani.

16:12 órakor a polgármester szünetet rendel el.

5



A Képviselő-testület 16:15 órakor folytatja munkáját.

Kondor  Géza  polgármester:  Kéri  a  műszaki  ügyintézőt,  tájékoztassa  a  képviselőket  a
borítékbontás eredményeiről.

Szakál Norbert Iván műszaki ügyintéző: A Káli út 4. szám alatti üzlet bérletére 1 db ajánlat
érkezett,  a  RévGast  Bt.-től.  480.000  Ft-os  minimális  ajánlatot  kértek  a  pályázatban,  ők
600.000  Ft+áfa/éves  ajánlatot  tettek.  Részletesen  felsorolták  a  folytatni  kívánt
tevékenységeket,  manikűr-pedikűr,  szolárium  stúdió,  kozmetikai  szalon  létrehozása,  mint
ahogy  az  előző  években  is  működött.  Az  üzleti  terv  között  szerepel,  hogy folyamatosan
reklámozzák  szolgáltatásaikat,  hogy  lehetőség  legyen  az  új  vendégkör  kialakítására.  Az
üzletek  megtekintése  alapján  teljes  körű  felújítást  igényelnek,  melyre  a  nyertes  pályázat
esetén,  személyes  egyeztetés  után  kerül  sor.  A  jelenlegi  vállalkozási  tevékenység
megtartásáról van szó. A pályázat melléklete tartalmazza a nemleges adóigazolást is. 

Kondor  Géza  polgármester:  Javasolja  az  ajánlat  elfogadását.  Van-e  valakinek  kérdése,
észrevétele ezzel kapcsolatban?
Amennyiben  nincs,  szavazásra  bocsátja  a  RévGast  Bt.  ajánlatának  elfogadását,  aki  ezzel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

43/2020. (III.23.) Kt. határozat

Révfülöp Káli út 4. szám alatti üzlet bérletére érkezett pályázat elbírálásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp, Káli út 4. szám alatt
lévő, 57 m2 és 16 m2 alapterületű üzlethelyiségek bérbeadására kiírt nyilvános pályázatot a
jelen határozatban foglaltak szerint bírálja el. 
A pályázati felhívásra a következő pályázat érkezett:

          - RévGast Bt. (8300 Tapolca, Ady E. u. 16.)              nettó 600.000 Ft+áfa/év Ft

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 1
db ajánlat érvényes, melynek alapján a RévGast Bt., nettó 600.000+áfa Ft/év azaz nettó hat-
százezer forintos/év ajánlatát fogadja el. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
RévGast Bt.-vel, a Káli út 4. sz. alatt lévő 57 m2 és 16 m2 alapterületű üzlethelyiségek bérbe-
adására vonatkozó szerződést megkösse.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2020. április 15.

6. Szigeti strand Kisfaludy 30. ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)
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Kondor  Géza  polgármester: A múltkori  ülésen  egyeztettek  arról,  hogy  kitől  kérjenek
árajánlatot. 5 db ajánlatkérést küldtek ki, kérték a vállalkozókat, aki nem tud ajánlatot tenni,
jelezze írásban. Az Újvári Építőipari Kft. jelezte, hogy nem tud részt venni, a Sárvári Kft.
pedig telefonos megkeresésé után sem jelzett vissza. Így 3 db ajánlat érkezett be a kivitelezési
munkálatok elvégzésére, melyek a következők a Szigeti strand alapszolgáltatásinak keretében:
strandlépcsők,  úszóstég  beszerzése,  a  meglévő  WC-k  felújítása,  családbarát,  baba-mama
szoba kialakítása,  illetve  egységes  vizuális  öltözőkabinok  elkészítése.  Megkéri  a  műszaki
ügyintézőt, ismertesse a beérkezett ajánlatokat.

Szakál  Norbert  Iván  műszaki  ügyintéző:  3  db  ajánlatot  kaptak,  melyek  tartalmaznak
minden olyan mellékletet, amit a pályázatban kértek. Az építkezéssel kapcsolatban a Csécs és
Társa Bt.-től  nettó  22.399.395 Ft-os,  a  Galler-Bau Építőipari  Kft.-től  23.500.371 Ft-os  és
Szabadi Károly egyéni vállalkozóktól 23.561.187 Ft-os ajánlat érkezett. Ezek alapján a Csécs
és Társa Bt. tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Kondor Géza polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a Csécs és Társa Bt. nettó 22.399.395 Ft-
os ajánlatával kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

44/2020. (III.23.) Kt. határozat

A Szigeti strand alapszolgáltatásainak fejlesztése tárgyú projekt építési munkálataira,
eszközbeszerzésre érkezett ajánlatok elbírálásáról (1)

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigeti strand alapszolgáltatásai-
nak fejlesztése tárgyú projekt kivitelezési munkálatai elvégzésére, illetve az eszközök beszer-
zésére érkezett árajánlatokat az alábbiak szerint bírálja el:

A strandon meglévő két WC csoport felújítása, családbarát kialakítása, baba
– mama szoba kialakítása a strandon meglévő régi kölcsönző épület átalakítá-
sával, egységes vizuális öltözőkabinok elkészítése tárgyában az alábbi 3 aján-
lat érkezett:

- Csécs és Társa Bt. (8253 Révfülöp, Káli út 36.)                            nettó 22.399.395
Ft           

- Galler-Bau Építőipari Kft. (8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15.)  nettó 23.500.371 Ft
- Szabadi Károly e.v. (8251 Zánka, Glóbusz u. 3.)                         nettó 23.561.187 Ft

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 3
db ajánlat érvényes, melynek alapján a Csécs és Társa Bt., nettó 22.399.395 Ft, azaz nettó hu-
szonkétmillió-háromszázkilencvenkilenc-háromszázkilencvenöt forintos ajánlatát fogadja el. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
legjobb ajánlatot tevő Csécs és Társa Bt.-vel, a Szigeti strandon meglévő két WC csoport fel-
újítása, családbarát kialakítása, baba – mama szoba kialakítása a strandon meglévő régi köl-
csönző épület átalakításával, egységes vizuális öltözőkabinok elkészítése építési munkálataira
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vonatkozó szerződést megkösse, illetve a beruházással összefüggő szükséges intézkedéseket
megtegye.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2020. április 30. 

Kondor Géza polgármester: A következő az úszóstégre érkezett ajánlatok.

Szakál Norbert Iván műszaki ügyintéző: Az úszóstég beszerzésére 3 db ajánlat érkezett. Az
Alpha  Composite  Kft.-től  3.537.529  Ft-os,  a  Fükeyacht  Kft.-től  3.493.225  Ft-os  és  az
Úszóstég  Kft.-től  3.408.024  Ft-os  ajánlata.  Ezek  alapján  az  Úszóstég  kft.  ajánlata  a
legkedvezőbb.

Kondor  Géza  polgármester:  Az  előző  alkalommal  is  ők  szállították,  ők  az  egyetlen
forgalmazói ennek a terméknek. Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért, az Úszóstég ajánlatával kézfelemeléssel
jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

45/2020. (III.23.) Kt. határozat

A Szigeti strand alapszolgáltatásainak fejlesztése tárgyú projekt építési munkálataira,
eszközbeszerzésre érkezett ajánlatok elbírálásáról (2)

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigeti strand alapszolgáltatásai-
nak fejlesztése tárgyú projekt kivitelezési munkálatai elvégzésére, illetve az eszközök beszer-
zésére érkezett árajánlatokat az alábbiak szerint bírálja el:

1 db.  5 m x 4,5 m – es 22,5 m2 nagyságú úszóstég 1 db. horganyzott létrával, 1
db. vízbe érkező csúszdával, rögzítő füllel lánccal és betonsúllyal eszköz be-
szerzésére az alábbi 3 ajánlat érkezett:

- Alpha Composite Kft. (4211 Ebes, Tanya utca 92.)                    nettó 3.537.529 Ft
- Fükeyacht Kft (8220 Balatonalmádi, Balatonfűzfői u. 3)           nettó 3.493.225 Ft
- Úszóstég Kft (8220 Balatonalmádi, Veszprémi út. 17.)               nettó 3.408.024 Ft

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 3
db ajánlat érvényes, melynek alapján az Úszóstég Kft., nettó 3.408.024 Ft, azaz nettó három-
millió-négyszáznyolcezer-huszonnégy forintos ajánlatát fogadja el. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
legjobb ajánlatot tevő Úszóstég Kft.-vel, a Szigeti strandon 1 db 5 m x 4,5 m – es 22,5 m2

nagyságú úszóstég 1 db saválló létrával, 1 db. vízbe érkező csúszdával, rögzítő füllel lánccal
és betonsúllyal eszköz beszerzésére vonatkozó szerződést megkösse, illetve a beruházással
összefüggő szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2020. április 30. 
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Kondor Géza polgármester: Következik a Szigeti strand, strandlépcsőre érkezett árajánlatok
elbírálása.

Szakál Norbert Iván műszaki ügyintéző:  Szintén 3 db ajánlat érkezett. Az ITSZ Kft.-től
2.815.200 Ft-os,  az  ELBOT Kft.-től  3.160.000 Ft-os  és  a  Selavi  Kft.-től  3.480.000 Ft-os
ajánlat. Ezek alapján az ITSZ Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért, az ITSZ Kft. ajánlatával kézfelemeléssel
jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

46/2020. (III.23.) Kt. határozat

A Szigeti strand alapszolgáltatásainak fejlesztése tárgyú projekt építési munkálataira,
eszközbeszerzésre érkezett ajánlatok elbírálásáról (3)

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szigeti strand alapszolgáltatásai-
nak fejlesztése tárgyú projekt kivitelezési munkálatai elvégzésére, illetve az eszközök beszer-
zésére érkezett árajánlatokat az alábbiak szerint bírálja el:

I. 4 db. csúszásmentes  strandlépcső 2000 mm széles  beszerzésére az alábbi 3
ajánlat érkezett:

- ITSZ Kft. (8100 Várpalota, Pf. 122.)                                          nettó 2.815.200 Ft
- ELBOT Kft. (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 6)                        nettó 3.160.000 Ft
- Selavi Kft. (8105 Pétfürdő, Berhidai út 10.)                               nettó 3.480.000 Ft

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 3
db ajánlat érvényes, melynek alapján az ITSZ Kft., nettó 2.815.200 Ft, azaz nettó kétmillió-
nyolcszáztizenötezer-kétszáz forintos ajánlatát fogadja el. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
legjobb ajánlatot  tevő ITSZ Kft.-vel,  a  Szigeti  strandon 4 db.  csúszásmentes strandlépcső
2000 mm széles lépcsőfelülettel beszerzésére vonatkozó szerződést megkösse, illetve a beru-
házással összefüggő szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2020. április 30. 

7. Császtai strand tereprendezés, térburkolat ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: Arról van szó, ha megépítik pályázatból a vizesblokk rendszert,
azt valahogy meg is kell közelíteni. Amit tavaly nem tudtak befejezni, most meg lehet építeni.
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Szakál  Norbert  Iván műszaki  ügyintéző:  Az előzőhöz hasonlóan 5 db  ajánlatot  kértek,
ebből 3 db érkezett be. A Csécs és Társa Bt. 3.921.767 Ft-os, a Galler Bau Kft. 4.316.296 Ft-
os és Szabadi Károly egyéni vállalkozó 4.898.141 Ft-os ajánlata. Ezek alapján a Csécs és
Társa Bt. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? 

Szabó Sándor Pál képviselő: Olyan érzése van, hogy most is nemmel fog szavazni. Mintha
egy baráti  körnek adnának folyamatosan egy versenytárgyalási  lehetőséget,  egymás között
megbeszélve. Nagyon mókás, hogy már nem tudja hányadik árajánlatnál mindig ugyanaz a
vállalkozó nyer.

Kondor Géza polgármester: A múltkori ülésen megbeszélték, kérdezte a képviselőket, kitől
kérjenek be árajánlatokat, megadta a lehetőséget. A jelenlegi helyzetbe örülhetnek, hogy ilyen
rövid határidőre egyáltalán kapnak ajánlatot. Ez térkövezés kategóriában egy nagyon szolid
ajánlat. Legközelebb akkor meg kell hozni a döntést, hogy a Csécs és Társa Bt.-t ne hívják
meg. 

Szabó Sándor Pál képviselő:  Nem azt mondja, hogy ne hívják meg, hanem terjesszék ki.
Nagyon  visszaköszön  ez  a  történet,  ez  a  vállalkozó  nyer  az  elmúlt  2  évben  mindent
Révfülöpön.  Kicsit  visszás  a  történet,  ő  kiterjesztené,  akár  Keszthelytől  Füredig  nézne
vállalkozókat.  A jövőben ezt szeretné,  kicsit  szellőztessék meg ezt a pályázatos történetet.
Olyan, mintha egy udvari vállalkozónak adnának gyakorlatilag minden munkát. Köszöni.

Kondor  Géza  polgármester:  Megjegyzi,  hogy  a  helyi  vállalkozók  támogatása  is  lehet
preferált, de el tudja azt is fogadni, amit Szabó képviselő mondott.

Slemmer Jószef János képviselő: Csak annyit szeretne mondani, hogy nagyon nem egyszerű
bármire vállalkozót találni. Az előző testületi ülésen polgármester úr feltette a kérdést, hogy
kinek van javaslata, ötlete, kit hívjanak még meg. Nem most kell háborogni, akkor kellett
volna képviselő társának előállni azzal, hogy még ezt a 3-4 céget hívják meg. Most így utólag
már kár. Ez nem előre visz, ez már csak romboló jellegű dolog.

Kondor Géza polgármester: Bárkit hajlandó meghívni, akiről megszületik a döntés. De most
tényleg az aktuális ügyeket beszéljék meg. 

Szabó  Sándor Pál  képviselő:  Személyes  véleményt  mondana  Slemmer  képviselő  úrnak,
hogy ő is ennek köszönheti gyakorlatilag nagyon sok mindenét. Hagyjuk, ebbe ne menjenek
bele. 

Kondor Géza polgármester: Ezt  szeretné azért  még egyszer  hallani,  hogy mire gondolt.
Tehát arra, hogy ő pénzt kapott valakitől?

Szabó  Sándor  Pál  képviselő:  Nem.  Arra  gondolt,  hogy  neki  mivel  nem  tűnik  fel
képviselőként, hogy ugyanaz a vállalkozó nyer évek óta minden területen.

Slemmer Jószef János képviselő:  Előbb mást mondott egyértelműen Szabó képviselő. Ezt
egyértelműen nagyon keményen és határozottan vissza kell  utasítania.  Ez a  becsületsértés
határát  súrolja.  Semmit  nem  köszönhet  a  versenytárgyalásoknak.  Dolgozni  kell,  és  nem
balhézni.
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Kondor Géza polgármester:  Azt gondolja,  hogy jegyzőkönyv alapján meg lehet  tenni  a
megfelelő lépéseket, ha úgy látja a képviselő úr. Lépjenek tovább, és szavazzanak.
Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  Csécs  és  Társa  Bt.  ajánlatának  elfogadásával,
kézfelemeléssel jelezze. 

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

47/2020. (III.23.) Kt. határozat

A Császtai strandon önerőből megvalósuló tereprendezés, járdaépítés kivitelezésére
érkezett ajánlatok elbírálásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Császtai strandon történő járda-
építés, tereprendezés kivitelezési munkálatainak elvégzésére érkezett, az alábbiakban felsorolt
ajánlatokat a jelen határozatban foglaltak szerint bírálja el.

- Csécs és Társa Bt. (8253 Révfülöp, Káli út 36.)                              nettó 3.921.767
Ft           

- Galler-Bau Építőipari Kft. (8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15.)    nettó 4.316.296 Ft
- Szabadi Károly e.v. (8251 Zánka, Glóbusz u. 3.)                            nettó 4.898.141

Ft 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 3
db ajánlat érvényes, melynek alapján a Csécs és Társa Bt., nettó 3.921.767 Ft, azaz nettó há-
rommillió-kilencszázhuszonegyezer-hétszázhatvanhét forintos ajánlatát fogadja el. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
legjobb ajánlatot tevő Csécs és Társa Bt.-vel, a Császtai strandon megvalósuló járdaépítés, te-
reprendezés  kiépítésére vonatkozó szerződést  megkösse,  illetve  a  beruházással  összefüggő
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2020. április 30. 

8. Császtai strand öntözőrendszer kiépítésére érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: Ebbe a Csécs és Társa Bt. nem volt meghívva. Kéri a műszaki
ügyintézőt, ismertesse az ajánlatokat.

Szakál Norbert Iván műszaki ügyintéző: A Császtai strand öntözőrendszer kiépítésére 3 db
ajánlat érkezett. A Csépcső Gáz Kft. 5.136.410 Ft-os, a Balaton Dekor Bt. 5.319.030 Ft-os és
Szabadi Károly egyéni vállalkozó 5.555.768 Ft-os ajánlata. Ezek alapján a Csépcső Gáz Kft.
ajánlata a legkedvezőbb.
Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben  nincs,  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért,  a  Csépcső  Gáz  Kft.  ajánlatával
kézfelemeléssel jelezze.

11



Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1
tartózkodással, ellenszavazat, nélkül meghozza az alábbi határozatot:

48/2020. (III.23.) Kt. határozat

A Császtai strandon önerőből megvalósuló automata öntözőrendszer kiépítésére érkezett
ajánlatok elbírálásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Császtai strandon történő auto-
mata öntözőrendszer kiépítésére érkezett, az alábbiakban felsorolt ajánlatokat a jelen határo-
zatban foglaltak szerint bírálja el. 

- Csépcső Gáz Kft. (8253 Révfülöp, Füredi út 4.)                       nettó 5.136.410 Ft
- Balaton Dekor Bt. (8252 Balatonszepezd, Kisfaludy u. 25.)    nettó 5.319.030 Ft
- Szabadi Károly e.v. (8251 Zánka, Glóbusz u. 16.)                   nettó 5.555.768 Ft

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 3
db ajánlat érvényes, melynek alapján a Csépcső Gáz Kft., nettó 5.136.410 Ft, azaz nettó öt-
millió-százharminchatezer-négyszáztíz forintos ajánlatát fogadja el. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
legjobb ajánlatot tevő Csépcső Gáz Kft.-vel, a Császtai strandon megvalósuló automata öntö-
zőrendszer  kiépítésére  vonatkozó  szerződést  megkösse,  illetve  a  beruházással  összefüggő
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2020. április 30. 

9. Császtai strand Pályázat árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester:  Szintén 3 részből fog állni,  mint a Szigeti strandnál. Kéri a
műszaki ügyintézőt az árajánlatok ismertetéséhez.

Szakál Norbert Iván műszaki ügyintéző:  A Császtai strand építési munkáira 3 db ajánlat
érkezett az ötből. A Csécs és Társa Bt.-től 20.327.281 Ft-os ajánlat, a Galler Bau Építőipari
Kft.-től 22.105.988 Ft-os és Szabadi Károly egyéni vállalkozótól 22.398.671 Ft-os ajánlatok.
Ezek alapján a Csécs és Társa Bt. tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel?
Szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  Csécs  és  Társa  Bt.  ajánlatának  elfogadásával,
kézfelemeléssel jelezze. 

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

49/2020. (III.23.) Kt. határozat
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A Császtai strand alapszolgáltatásainak fejlesztése tárgyú projekt építési munkálataira,
eszközbeszerzésre érkezett ajánlatok elbírálásáról

 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Császtai strand alapszolgáltatá-
sainak fejlesztése tárgyú projekt kivitelezési munkálatai elvégzésére, illetve az eszközök be-
szerzésére érkezett árajánlatokat az alábbiak szerint bírálja el:

A strandon családbarát WC, baba-mama szoba, öltöző helyiség, egységes vi-
zuális öltözőkabin elkészítése tárgyában az alábbi 3 ajánlat érkezett:

- Csécs és Társa Bt. (8253 Révfülöp, Káli út 36.)                           nettó 20.327.281 Ft
- Galler-Bau Építőipari Kft. (8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15.) nettó 22.105.988 Ft
- Szabadi Károly e.v. (8251 Zánka, Glóbusz u. 3.)                         nettó 22.398.671 Ft

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 3
db ajánlat érvényes, melynek alapján a Csécs és Társa Bt., nettó 20.327.281 Ft, azaz nettó
húszmillió-háromszázhuszonhétezer-kétszáznyolcvanegy forintos ajánlatát fogadja el. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
legjobb ajánlatot tevő Csécs és Társa Bt.-vel, a Császtai strandon családbarát WC, baba-mama
szoba, öltöző helyiség, egységes vizuális öltözőkabin építési munkálataira vonatkozó szerző-
dést megkösse, illetve a beruházással összefüggő szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2020. április 30. 
 
Kondor Géza polgármester: A következő a lépcső beszerzése.

Szakál Norbert Iván műszaki ügyintéző: 3 db ajánlat érkezett. Az ITSZ Kft.-től 3.498.300
Ft-os, az ELBOT Kft.-től 3.940.000 Ft-os és a Selavi Kft.-től 4.320.000 Ft-os ajánlat. Ezek
alapján az ITSZ Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Kondor Géza polgármester: Köszöni. Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben  nincs,  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért,  az  ITSZ  Kft.  ajánlatával,
kézfelemeléssel jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

50/2020. (III.23.) Kt. határozat

A Császtai strand alapszolgáltatásainak fejlesztése tárgyú projekt építési munkálataira,
eszközbeszerzésre érkezett ajánlatok elbírálásáról

 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Császtai strand alapszolgáltatá-
sainak fejlesztése tárgyú projekt kivitelezési munkálatai elvégzésére, illetve az eszközök be-
szerzésére érkezett árajánlatokat az alábbiak szerint bírálja el:
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4 db csúszásmentes strandlépcső 2000 mm széles lépcsőfelülettel és 2 db csú-
szásmentes strandlépcső 1000 mm széles lépcsőfelülettel beszerzésére az aláb-
bi 3 ajánlat érkezett: 

- ITSZ Kft. (8100 Várpalota, Pf. 122.)                                          nettó 3.498.300 Ft
- ELBOT Kft. (8200 Vszprém, Ádám Iván u. 6)                            nettó 3.940.000 Ft
- Selavi Kft. (8105 Pétfürdő, Berhidai út 10.)                                 nettó 4.320.000 Ft

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 3
db ajánlat érvényes, melynek alapján az ITSZ Kft., nettó 3.498.300 Ft, azaz nettó hárommil-
lió-négyszázkilencvennyolc-háromszáz forintos ajánlatát fogadja el. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
legjobb ajánlatot tevő ITSZ Kft.-vel, a Császtai strandon 4 db csúszásmentes strandlépcső
2000 mm széles lépcsőfelülettel és 2 db csúszásmentes strandlépcső 1000 mm széles lépcső-
felülettel  beszerzésére  vonatkozó  szerződést  megkösse,  illetve  a  beruházással  összefüggő
szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2020. április 30. 

Kondor Géza polgármester: Az úszóstég következik.

Szakál  Norbert  Iván műszaki  ügyintéző:  A Császtai  strand úszóstég  beszerzésére  3  db
ajánlat érkezett. Az Alpha Composite Kft.-től 3.950.888 Ft-os, a Fükeyacht Kft.-től 3.901.406
Ft-os és az Úszóstég Kft.-től 3.806.250 Ft-os ajánlata. Ezek alapján az Úszóstég kft. ajánlata a
legkedvezőbb.

Kondor Géza polgármester: Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért, az Úszóstég ajánlatával kézfelemeléssel
jelezze.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat,
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

51/2020. (III.23.) Kt. határozat

A Császtai strand alapszolgáltatásainak fejlesztése tárgyú projekt építési munkálataira,
eszközbeszerzésre érkezett ajánlatok elbírálásáról

 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Császtai strand alapszolgáltatá-
sainak fejlesztése tárgyú projekt kivitelezési munkálatai elvégzésére, illetve az eszközök be-
szerzésére érkezett árajánlatokat az alábbiak szerint bírálja el:

1 db. 5 m x 5 m – es 25 m2 nagyságú úszóstég 2 db saválló létrával 1 db vízbe
érkező csúszdával, rögzítő füllel lánccal és betonsúllyal eszköz beszerzésére az
alábbi 3 ajánlat érkezett:

- Alpha Composite Kft. (4211 Ebes, Tanya utca 92.)                     nettó 3.950.888 Ft
- Fükeyacht Kft. (8220 Balatonalmádi, Balatonfűzfői u. 3.)          nettó 3.901.406 Ft
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- Úszóstég Kft. (8220 Balatonalmádi, Veszprémi út. 17.)              nettó 3.806.250 Ft

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 3
db ajánlat érvényes, melynek alapján az Úszóstég Kft., nettó 3.806.250 Ft azaz nettó három-
millió-nyolcszázhatezer-kétszázötven forintos ajánlatát fogadja el. 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
legjobb ajánlatot tevő Úszóstég Kft.-vel, a  Császtai strandon 1 db 5 m x 5 m – es 25 m2 nagy-
ságú úszóstég 2 db saválló létrával, 1 db vízbe érkező csúszdával, rögzítő füllel lánccal és be-
tonsúllyal eszköz beszerzésére vonatkozó szerződést megkösse, illetve a beruházással össze-
függő szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2020. április 30. 

Ujváriné dr. Handó Melinda:  Lenne még ehhez kapcsolódóan kérdése. Mivel most került
sor  a  borítékok  bontására,  azt  tudják-e  ellenőrizni,  hogy  mindent  tartalmaz-e,  az  adott
költségvetési kiírásnak megfelelően? És esetleg nem fog plusz költség előfordulni?

Kondor Géza polgármester:  Plusz költség nem fordulhat elő, a Turisztikai Ügynökség ezt
szigorúan  ellenőrzi.  Azért  tartott  ilyen  sokáig  a  bontás,  mert  ezeket  kontrollálták,  hogy
minden melléklet megfelelő.
A napirendeken kívül szerette volna mondani, hogy a Lugas köz aszfaltozására kiírták, hogy
10 millió Ft rendelkezésre áll, amennyiben április 8.-án minden feltételnek megfelelnek, és
beadják a pályázatot. Érdekes és logikátlan dolog, hogy már a pályázat beadásakor be kell
adni 3 db árajánlatot. Nem tudni, mikor bírálják el a pályázatot és azt sem, hogy nyernek-e.
Azt tudják csinálni, hogy a pályázat legutolsó időpontját fogják megjelölni.

Ujváriné  dr.  Handó  Melinda  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  elnöke:  A
Szociális  Bizottság  tartott  egy ülést  a  testületi  ülés  előtt,  és  ott  a  bizottság  2  fő  részére
összesen 125.000 Ft rendkívüli települési támogatást állapított meg, és 2 fő részére pedig 20-
20.000 Ft/hó felsőoktatási ösztöndíjat ítéltek meg.

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. 
A nyilvános ülés végére értek. Köszöni szépen a részvételt. Mindenki vigyázzon magára. Az
ülést 16:45 órakor bezárja.

K.m.f.

Kondor Géza         dr. Szabó Tímea
polgármester                   jegyző
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