
Szám: 1/3/7/2013.

J e g y z ő k ö n y v 

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  április  23-án
(kedden) 14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Ottava Ignác terme

Jelen vannak:  Kondor Géza polgármester

Török Péter alpolgármester

Eitner József képviselő

Szabó Sándor képviselő

Távolmaradását bejelentette:  Kálomista Gábor képviselő, Szegi János képviselő, 
Simon László képviselő

A meghívottakból jelen van:  Dr.Szabó Tímea jegyző megbízásából Tóthné Titz Éva aljegyző,
Müller  Márton  vezető  főtanácsos,  Biró  Istvánné  pénzügyi
főmunkatárs.

Kondor  Géza  polgármester:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-
testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő képviselő és a polgármester jelen
van. Az ülést megnyitja.
A rendkívüli  ülést az indokolta,  hogy a közúti  közlekedésről  szóló törvény január 1-től,  a
helyi  önkormányzati  utak  esetében,  a  közútkezelői  hatáskörök  címzettjének  a  képviselő-
testületet  jelöli  meg.  Jegyző asszony mind a 10 településen  egységesíteni  szeretné ezt,  ez
valószínűleg  a  májusi  ülésen  történne  meg.  Egy kérelmező  kérelmet  nyújtott  be  pályázat
beadásához,  a  közútkezelői  hozzájárulás  megadása  céljából.  Komoly  anyagi  kár  érné
kérelmezőt,  ha  ezt  a  hozzájárulást  nem  tudná  beszerezni.  A  másik  napirendi  ponttal
kapcsolatban elmondja az óvoda felújítására ismételten kiírták a pályázatot, ennek a beadási
határideje május 2. A benyújtáshoz a képviselő-testület határozata szükséges.

Kondor Géza polgármester:  előterjeszti  a képviselő-testületi  ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot.
Kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
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Napirend

1.) Révfülöp 547 hrsz-u ingatlan beépítésével kapcsolatosan közútkezelői hozzájárulás 
     megadása.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda felújítására pályázat benyújtása.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.) Révfülöp 547 hrsz-u ingatlan beépítésével kapcsolatosan közútkezelői hozzájárulás 
megadása. (Írásos anyagot a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: ismerteti az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

41/2013. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emmerich Mérnökiroda
Kft. által készített tervdokumentációja alapján, Révfülöp Kossuth utca 5. szám (547
hrsz.) alatt tervezett bor és kerékpáros turisztikai szolgáltató épület módosított építési
engedély  kiadásához  szükséges  közútkezelői  hozzájárulását  az  alábbi  kikötéssel
megadja:
A  tervezett  létesítmény  működtetéséhez  szükséges  3  db.  személygépkocsi
parkolóhelyet az építtetőnek az ingatlanon belül kell kialakítania.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy kérelmező részére a határozat kivonatot
küldje meg.

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: azonnal

2.) Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda felújítására pályázat benyújtása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, hogy az óvoda felújításával kapcsolatban pályázatot
kívánnak  benyújtani,  az  alábbi  tervezett  munkálatokra:  teljes  nyílászáró  csere,  külső
hőszigetelés, külső homlokzat felújítás és az ehhez járulékosan hozzátartozó építési munkák.
A beruházás br. bekerülési költsége 9.724.418 Ft, ebből a pályázati önrész összege 1.944.884
Ft, pályázati összeg 7.779.534.- Ft. A pályázat benyújtási határideje május 2.
Ismerteti a határozati javaslatot.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

42/2013. (IV.23.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy
Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda felújításával kapcsolatosan, az egyes
önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési  támogatások  igénybevételének
részletes  szabályairól  szóló  8/2013.  (III.29.)  BM  rendelt  alapján  -  a  „Kötelező
önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmények  fejlesztése,  felújítása”  jogcímen
pályázatot nyújtson be.
A  tervezett  épület  felújítás  (nyílászáró  csere,  külső  hőszigetelés,  külső  homlokzat
felújítás) bruttó bekerülési költsége  9 724 418  Ft.
1. A beruházáshoz szükséges önrész  1 944 884 Ft, mely összeget a képviselő-testület
a tartalékkeret terhére 2013. évi költségvetésében biztosítja.
A fennmaradó részre 7 779 534  Ft  összegben az önkormányzat pályázatot nyújt be.
2. Az ingatlant, a támogatásból megvalósuló beruházásra való tekintettel, a beruházás
megvalósításától  számított  5  évig  az  eredeti  rendeltetésnek  megfelelően  –
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja, illetőleg nem
idegeníti el. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtására.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. május 2.

Kondor  Géza  polgármester: több  napirendi  pont  nem volt,  megköszönte  a  részvételt  a
rendkívüli képviselő-testületi ülés 14.15 órakor berekesztette.

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
polgármester jegyző megbízásából

Tóthné Titz Éva
aljegyző
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