
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-
án (hétfőn) 13.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme

Jelen vannak:   Kondor Géza polgármester
 Török Péter alpolgármester
 Szegi János képviselő,
 Eitner József képviselő,
 Szabó Sándor Pál képviselő,
 Simon László képviselő.

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő.

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos.

Kondor  Géza  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  jegyző  asszonyt.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő és
a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. Elmondja, a rendkívüli képviselő-testületi ülés
összehívását  egy  LEADER  pályázathoz  benyújtandó  nyilatkozat  továbbá  az
„Esélyegyenlőségi Program” jóváhagyása tette indokolttá.

Kondor Géza polgármester: előterjeszti  a képviselő-testületi ülés napirendi tárgysorozatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

N a p i r e n d

1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

2.) Akadálymentes vízi bejáró beruházásra pályázat elfogadása.
      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.)” Szociális gazdaság fejlesztése” tárgyú pályázathoz hozzájárulás.
      Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

2.) Iskola u. 6. szám alatti lakás bérbevételi kérelme.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása.
Kondor Géza polgármester:  elmondja, ezt a napirendi pontot a második napirendi ponttal
egy  kicsit  összekötné.  A  Zalai  Dombhátaktól  a  Vulkánok  Völgyéig  Egyesület  LEADER
pályázott  közösen 8 mobil  rendszerű rokkant bejáró telepítésére.  Révfülöp jelezte,  hogy a
település  mindkét  strandjára  igényelne  ilyen  szerkezetet.  Elmondja,  a  LEADER egyesület
megkapta  a  támogatási  visszajelzést.  Ezen  szándékot  meg  kell  erősíteni  egy  testületi
határozattal, de a pályázás feltétele a Helyi Esélyegyenlőségi Program megléte. A múlt héten
elkészült  ez a program, melyet  jóvá kell hagyni. Javasolja, hogy fogadja el a programot a
testület. E program elfogadása nélkül nem lehet a pályázaton részt venni. 



Kérdés, vélemény.
Török Péter alpolgármester: elmondja, az teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a programot el kell
készíteni, az oka is látható. Le van írva sok minden, hogy ebben minek kell szerepelni. Az
jutott eszébe, hogy a szociális bizottságban, sok olyan téma van, ami egyéb más problémákkal
együtt esetleg a jövőben érdekes lehet. A program elfogadása rendben van, de lehet, hogy ez
egy kicsit összetettebb dolog is lehetne, amivel foglalkozni kell.
Kondor Géza polgármester: a tervet bármikor lehet módosítani, aktualizálni. 
Szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programot  kézfelemeléssel
szavazzon.

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

111/2013. (IX.30.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Révfülöp
Nagyközség  Önkormányzatának  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját
megismerte és a programot elfogadja.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

2.) Akadálymentes vízi bejáró beruházásra pályázat elfogadása.
Kondor Géza  polgármester:  elmondja  2x5 millió  forint  a  beruházás  összege,  100 %-os
támogatottságú, de előre kell finanszírozni, amit az önkormányzat később visszakap. Maga a
dolog  nagyon  hasznos.  A  jelentkezési  lapot  sürgősen  be  kell  adni  ahhoz,  hogy  le  ne
maradjanak erről a pályázatról. Egy bemutatón résztvett Balatongyörökön ezzel kapcsolatban.
Javasolja a támogatás megadását.

Kérdés, észrevétel:
Szabó Sándor Pál képviselő: kérdése, hogy stég is lesz hozzá?
Kondor Géza polgármester: ez nem a pályázat tárgya. 
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztika  Bizottság  Elnöke:  elmondja,
három strand van a településen, a kemping is. Oda mindenképpen kellene.
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  a  kempingvezető  ezzel  kapcsolatban  felhívta,
elmondta neki, hogy az önkormányzat összesen 2 ilyent kaphat csak, többet nem kérhetnek. Ő
ezt tudomásul vette. Erre csak önkormányzatok pályázhatnak. 
Szavazásra bocsátja, aki támogatja a pályázat beadását, kézfelemeléssel szavazzon.

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

112/2013. (IX.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) részkérelmet
nyújt  be  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  LEADER térségek
közötti együttműködés végrehajtásához „(11/2013. VM rendelet) „Akadálymentes vízi
bejáró” címmel a Szigeti strand (1257 hrsz.), Császtai strand (7,1, 8/3 hrsz.) számú
ingatlanon történő beruházásra.
Az  önkormányzat  az  ingatlanon  az  egységes  arculati  elemeken  változásokat  nem
végez a fenntartási kötelezettség ideje (5) év alatt.
Sikeres pályázat esetén az előfinanszírozást biztosítja.



Felelős:     Kondor Géza polgármester
Határidő:  azonnal

3.)” Szociális gazdaság fejlesztése” tárgyú pályázathoz hozzájárulás.
Kondor Géza polgármester:  elmondja,  megkereste az önkormányzatot  egy társaság, akik
elmondták,  hogy  indulnak  egy  pályázaton,  12  fő  részére  munkahelyet  létesítenének,  egy
varróüzemben a településen.  Nem kérnek semmit,  csak egy támogatói  nyilatkozatot,  hogy
Révfülöp önkormányzata ezen szándékukat támogatja.  Azért került sürgősséggel a mai napon
napirendre, mert 30-áig kell benyújtani ezt a pályázatot. Ha megnyernék a pályázatot, akkor 2
éven keresztül 12 főnek a munkabérét biztosítanák. Ha nyertes lenne a pályázat a településen
ingatlant szeretnének bérelni. Ismerteti a határozati javaslatot. 
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: lehet tudni,
hogy kik ezek az emberek?
Kondor Géza polgármester: bejegyzett szövetkezetről van szó, egyéb információ nincs róla,
az önkormányzattól nem kérnek semmit. 
Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja,  a  pályázathoz  kell  az  önkormányzat  támogató
nyilatkozata,  ez  bírálati  szempont.  A  pályázati  kiírás  valóban  létező,  de  a  benyújtandó
pályázatot az önkormányzat nem látta. Ezért is írta bele a határozati javaslatba, hogy milyen
tevékenység.
Kondor Géza polgármester: küldtek egy tervezetet. Az nem lenne jó, ha úgy jönne vissza a
dolog,  hogy elutasítottak  egy olyan  dolgot,  hogy a  településen  12 embernek  biztosítottak
volna munkahelyet, csak ezt nem támogatta az önkormányzat.
Török Péter alpolgármester: az elmondottak alapján az derül ki, hogy van a) és b) verzió, az
egyik  egy rettenő jóindulatú szociálisan érzékeny társaság,  akik az állami  lehetőség és az
európai uniós pénzek megszerzésében mindenkinek jót akarnak, s van egy másik olvasata,
amelyben nem tudja megmondani, hogy az emberekkel és a pénzzel összefüggően ki, milyen
elgondolás mentén szeretne uniós támogatáshoz jutni. Ehhez kell valamilyen élettér, amelyet
egy  önkormányzatnál  szereznének  meg.  Ebből  nem  derül  ki,  hogy  itt  teremtődnek
munkahelyek helyieknek. Ő azt gondolja, nekik meg van az elképzelésük mit szeretnének. A
mostani  helyzetet  ismerve,  tájékozódva  az  ilyen  jellegű  pályázatok  összefüggéseiről
nagyjából azt tudja elképzelni, hogy vagy valamilyen tökéletes pénzlenyúláshoz kell valami
összefüggés, amiben van egy ilyen kitétel, vagy tényleg nagyon rendes emberek. 
Simon  László  képviselő:  a  régi  fodrász  üzletet  kibérelhetnék  esetleg,  bérleti  díjat  is
fizetnének. 
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  támogatás  megadásával
kézfelemeléssel szavazzon.

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

113/2013. (IX.30.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Ma-Ma-Tex  Szociális
Szövetkezet  (1164 Budapest,  Simongát  u.  35.;  cj.  szám:  01-02-054165)  részére  az
általa  „A Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program Szociális  gazdaság fejlesztése a
konvergencia régiókban” című TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 kódszámú kiírásra benyújtásra
tervezett  pályázatához  –  mellyel  Révfülöp  közigazgatási  területén  varrodai
tevékenység keretében minimum 2 évre 12 munkavállaló foglalkoztatását biztosítaná -
támogatását adja. 



Jelen döntés anyagi kötelezettségvállalást nem jelent, és nem mentesít a tevékenység
gyakorlásához szükséges engedélyek,  hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége
alól. 

Felelős:    Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

4.) Iskola u. 6. szám alatti lakás bérbevételi kérelme
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja  az  Iskola  u.  5  szám  alatti  lakás  bérleti  idejét  a
képviselő-testület  júniusi  ülésén  szeptember  30-ig  hosszabbította  meg.  Mivel  a  bérleti
szerződés ideje lejár, a jelenlegi bérlő Cövek Illés kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz,
melyet ismertet. Javasolja 3 hónapra a bérleti szerződés meghosszabbítását.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  bérleti  szerződés
meghosszabbításával kézfelemeléssel szavazzon.

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

114/2013. (IX.30.) 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. december 31-ig meghosszabbítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítás
megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. október 4.

Kondor  Géza  polgármester:  több  napirendi  pont  nem volt.  Megköszönte  a  részvételt  a
képviselő-testület ülését 14.00 órakor berekesztette.

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
polgármester jegyző


