Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én
14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Kondor Géza
polgármester,
Szegi János
képviselő
Simon László
képviselő
Eitner József
képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő
Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő, Török Péter alpolgármester
A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző.
Kondor Géza polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen
van. Az ülést megnyitja. Előterjeszti az ülés napirendi javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
1.) Szociális Alapszolgáltató Társulásból történő kilépés szándék és a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulásba történő belépés bejelentése.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2.) Iskola u. 6. szám alatti lakás bérbevételi kérelme
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
1.) Szociális Alapszolgáltató Társulásból történő kilépés szándék és a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulásba történő belépés bejelentése.
Kondor Géza polgármester: elmondja, sok beleszólási lehetőség nincs a dologba. Más
csatlakozási lehetőség nincs. Átnézve a számokat, ha itt marad a szolgálat éves szinten
150.000 Ft plusz költséget jelentene Révfülöpnek, viszont Kővágóörsnek kb. 300.000 Ft
megtakarítást, Köveskálnak majdnem 250.000 Ft megtakarítást. Nincs olyan dolog, ami őket
bent tartaná a jelenlegi rendszerbe. Ezt a döntést 30-áig kell meghozni és továbbítani kell a
megfelelő helyre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja, aki egyetért a kilépéssel és azzal, hogy csatlakozzanak a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társuláshoz, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
85/2013. (VI.27.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulásból 2013. december 31-i hatállyal
kiválik.
A családsegítés, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatokat 2014.
január 1-jei hatállyal a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása felülvizsgálata eredményeként létrejövő Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján kívánja
ellátni, ezért, mint tag a Társulás Társulási Tanácsánál kezdeményezi a Társulási
Megállapodás e feladatok tekintetében történő módosítását, valamint feladat
ellátási megállapodás megkötését.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Révfülöp
Szociális Alapszolgáltató Társulást, valamint a Társulás Társulási Tanácsát
tájékoztassa.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. június 30.
2.) Iskola u. 6. szám alatti lakás bérbevételi kérelme
Kondor Géza polgármester: elmondja, Cövek Illés kérelmet adott be a bérleti idő
meghosszabbításával kapcsolatban. Elmondja, a képviselő-testület február 11-i ülésén
nevezett lakásbérleti kérelmét 2013. június 30-ig meghosszabbította és határozott a lakás
bérbeadásával kapcsolatban a pályázat kiírására. Vissza kellene vonni a 6/2013. (II.11.) Kt.
határozat b. pontját, mivel pályázat nem került kiírásra.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, véleménye szerint nem kell visszavonni a határozatot,
mert annak a határideje már lejárt, ez egy meg nem valósult feladat volt.
Kondor Géza polgármester: javasolja, hogy a jelenleg bent lakó Cövek Illés részére a bérleti
időt szeptember 30-ig, a jelenlegi feltételekkel hosszabbítsák meg. Javasolja a három hónapos
meghosszabbítást.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: ha nem
határozott időre kötik a szerződést és gyermekes a bentlakó, ilyen problémás jogi helyzet
alakul ki, hogy nehéz megválni a bentlakótól?
Dr. Szabó Tímea jegyző: effektíve meg lehet tenni, de visszásságot váltana ki biztosan.
Szabó Sándor Pál képviselő: nem lehetne a lakást átminősíteni? Ez régen szolgálati lakás
volt utána át lett átminősítve bérlakássá, szolgálati lakás lenne a jobb, a járhatóbb.
Dr.Szabó Tímea jegyző: elmondja, van a szolgálati lakás, amit dolgozónak adnak, van a
bérlakás, amit szociális alapon adnak ki, ez az aminek alacsonyabb azért a költsége és van ha
piaci alapon adnak bérbe lakást. Ezt a minősítést a képviselő-testület dönti el. Ha 20 fölötti
bérlakása van egy önkormányzatnak, akkor kell rendeletet alkotni, ha kevesebb, akkor nem
kell. Így az egyes határozatokban döntik el, kinek adják bérbe.

Kondor Géza polgármester: nem látja értelmét a visszaminősítésnek. Szavazásra bocsátja,
aki egyetért azzal, hogy az Iskola u. 6. szám alatti lakás bérleti idejét szeptember 30-ig
meghosszabbítsák, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
86/2013. (VI.27.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Iskola u. 5.
szám alatti lakás bérlőjének kérelmét (Cövek Illés Révfülöp Iskola u.5.) elfogadja
és a lakás bérleti idejét 2013. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítás
megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. június 30.
Kondor Géza polgármester: több napirendi pont nem volt. Megköszöni a részvételt a
képviselő-testület ülését 14.17 órakor berekeszti.
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