Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én 13.00
órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme
Jelen vannak: Kondor Géza
polgármester
Török Péter
alpolgármester
Szegi János
képviselő
Simon László
képviselő
Eitner József
képviselő
Szabó Sándor Pál
képviselő
Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő.
A meghívottakból jelen van: Dr.Szabó Tímea jegyző,
Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van.
Néhány sürgősséggel tárgyalandó napirendi pont miatt kellett a rendkívüli ülést összehívni. Ismerteti a
napirendi pontokat.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
1.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2.) Általános Iskolai felvételi körzet megállapítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
3.) Káli úti járda építésére árajánlatok elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
4. ) Civil szervezetek anyagi támogatása
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
a.) Révfülöp Nagyközségi Sportegyesület
b.) Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület
c.) Tapolcai Mentőszolgálat
5.) Intézményi Tanácsba tag választása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
1.)Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, a társulási megállapodás módosítására azért volt szükség, mert a
szociális alapszolgáltatási feladatokat, amelyeket az év végéig közösen láttak el, és ennek a
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megszüntetéséről döntöttek, kérték a tapolcai társulást, hogy lássa el ezeket a feladatokat. Ezt a
társulás átvezette a társulási megállapodásán, de ezt a módosítást minden önkormányzatnak különkülön el kell fogadnia.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: ismerteti a határozati javaslatot.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
135/2013. (XI.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 2014. január 1-jei hatállyal történő
módosítását, mely alapján a Társulási Megállapodás 6-7. melléklete módosul a szociális
alapellátási feladatok tekintetében, az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozat-kivonatot a Társulási
Tanács elnöke részére küldje meg.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. november 15.
2.)Általános Iskolai felvételi körzet megállapítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, ezzel kapcsolatban kaptak egy anyagot a Kormányhivatal
Oktatási Főosztályától, melyben felsorolásra kerülnek a kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatárai. A felsorolásba Salföld település nem szerepel. Véleményezési joga van az
önkormányzatnak. Jelezni kellene, hogy ha ezekkel a településekkel közös hivatalt működtetnek,
akkor Salföld is a révfülöpi iskolai körzethatárhoz tartozzon.
Kérdés, hozzászólás
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: kérheti Salföld, hogy ide
járhassanak a gyermekek iskolába?
Dr. Szabó Tímea jegyző: igen kérheti. Ők tudják ezt, amikor felmerültek a gyermekszállítással
kapcsolatos problémák szeptemberben, akkor a salföldi képviselő úr fel is hívta az osztályvezető urat,
aki tájékoztatta arról, hogy az idén is ugyanúgy lehet majd véleményezni, mint ahogyan tavaly is
lehetett.
Kondor Géza polgármester: a határozati javaslat az lenne, hogy elfogadja a testület azzal a
kiegészítéssel, hogy Salföld település is tartozzon a révfülöpi iskola körzetébe.
Dr. Szabó Tímea jegyző: a testület határozati javaslat kiegészítése: a testület elfogadja a
kormányhivatal által kidolgozottakat azzal, hogy kéri, hogy Salföld település számára is a Révfülöpi
Általános Iskola legyen a kötelező felvételt biztosító iskola.
Kondor Géza polgármester: indokolás az, hogy Salföldről járnak a révfülöpi óvodába gyermekek, a
révfülöpi iskolába járnak Salföldről gyermekek, Salföld a Közös Hivatalhoz tartozik, és ő az egyedüli
település, a közös hivatalhoz tartozó települések közül, ahol nem a révfülöpi iskola van kijelölve.
Aki azzal egyetért, hogy Salföld településsel kibővítésre kerüljön a révfülöpi iskola felvételi
körzethatára, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
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136/2013. (XI.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal által elkészített az általános iskolai felvételi körzethatárokat
meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki:
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja a kormányhivatal által
kidolgozottakat azzal, hogy kéri, hogy Salföld település számára is a Révfülöpi Általános
Iskola legyen a kötelező felvételt biztosító iskola.
Indokolás: Salföld településről jelenleg is a révfülöpi általános iskolába és óvodába
járnak a gyermekek. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik Salföld is,
és az egyetlen olyan település a közös hivatalt alkotó települések közül, amely nem
tartozik a révfülöpi Iskola felvételi körzetébe.
Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település
jegyzőjének nyilvántartásában a révfülöpi lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek
jelenleg nem szerepel.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei
Kormányhivatal részére küldje meg.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. november 29.
3.)Káli úti járda építésére árajánlatok elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az előző testületi ülésen döntöttek arról, hogy az iskola előtti
buszmegállóig kérjenek be árajánlatokat három helyi vállalkozótól. Ez megtörtént. Péntek reggelig az
árajánlatok beérkeztek. Árazatlan árajánlat került kiküldésre, melyet a tervezővel készítettek elő.
Mindhárom helyi vállalkozó adott be árajánlatot. Eltérő munkanemeket, eltérő munkaanyagokat
jelöltek meg különböző helyeken a kiíráshoz képest. Így nem lehet objektív döntést hozni. Az volt az
elképzelés, hogy az érintett tervezővel, aki az árazatlan ajánlatot készítette a kérdéses pontokat
kiküldenék ismételten, hogy csak azt egyértelművé téve korrigálják az eredeti árajánlatot, anélkül,
hogy a többi tételhez hozzá szabadna nyúlniuk. Amikor ez meg van következő ülésen hoznának
döntést. Egy héten belül szeretné ezt, ha rendezést nyerne és döntenének a legkedvezőbb ajánlatról.
Fentieket a képviselő-testületi tagok részére tájékoztatásul mondta el, határozatot nem kell hozni a
napirenddel kapcsolatban.
4. ) Civil szervezetek anyagi támogatása
Kondor Géza polgármester: elmondja, szeptember óta döntöttek különböző támogatásokról. Jegyző
asszony jelezte, hogy a pénzátadási rendeletet, ami a civil egyesületek támogatásával kapcsolatos, csak
az elmúlt testületi ülésen hozták meg. Ez a rendelet most lett hatályos.
(Török Péter alpolgármester elhagyja az üléstermet. A képviselő-testület száma: 5 fő)
a.)Révfülöp Nagyközségi Sportegyesület
Kondor Géza polgármester: a sportegyesület támogatásáról hoztak egy szándéknyilatkozatot az
elmúlt ülésen. A sportegyesület pályázaton vett részt, amely alapján megvalósították a pályavilágítást,
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a kispad felújítást és egyéb eszközbeszerzést. Az önrész biztosításához kértek 400.000 Ft támogatást.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazta a támogatás biztosítását azzal, hogy a pályázati
anyagot szeretnék, ha megismertetnék jegyző asszonnyal és a testületi tagokkal is.
Kondor Géza polgármester: aki a sportegyesület részére a 400.000 Ft-os támogatás biztosításával
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
137/2013. (XI.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21./2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Révfülöpi Nagyközségi Sportegyesületet
(8253. Révfülöp Iskola u. 2.) egyszeri 400.000 Ft-tal, azaz Négyszázezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egyösszegben utalással történik az Sportegyesület bankszámlája javára.
A támogatás célja: pályázathoz önrész biztosítása
A felhasználás határideje: 2013. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2014. január 31-ig köteles elszámolni.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület
döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Sportegyesülettel, ami terjedjen ki az
Ör. 4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően
intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2013. november 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát
követő testületi ülésen.
b.) Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület
Kondor Géza polgármester: erről szintén hoztak már döntést. Ez szintén a rendelet hatályba lépésére
várt. Az egyesület részére 150.000 Ft támogatást szavazott meg a testület ezen az ülésén azért, hogy a
TDM a nyár folyamán biztosítja a Tourinform irodában az egyesület részvételét és ezt az
önkormányzat fenti összeggel támogatja.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

138/2013. (XI.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 21./2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Káli-medence-Balaton Turisztikai
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Egyesületet (8253. Révfülöp Villa Filip tér 8/b.) egyszeri 150.000 Ft-tal, azaz Százötvenezer
forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egyösszegben utalással történik az egyesület bankszámlája javára.
A támogatás célja: bérköltség támogatása
A felhasználás határideje: 2013. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2014. január 31-ig köteles elszámolni.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület
döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör.
4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően
intézkedjen fenti összeg kifizetéséről.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2013. november 30.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát
követő testületi ülésen.
c.)Tapolcai Mentőszolgálat
Kondor Géza polgármester: elmondja, a szeptemberi ülésen döntöttek a tapolcai mentőszolgálat
részére 25.000 Ft támogatás biztosítására eszközbeszerzésre. Azóta kaptak olyan információkat, hogy
ennek az összegnek a célba jutás nem garantált.
Simon László képviselő: elmondja, nem a tapolcai Mentőszolgálatnak adják a pénzt, hanem a
központjuknak. Ha azt mondják, hogy a tapolcai mentőszolgálat számlájára fizessék be a pénzt
rendben van, de ez a közös számlára megy.
Kondor Géza polgármester: elmondja, a hétfői döntés után kedden telefonált, egy hölgy, hogy
azonnal fizessék ki a támogatást. Elmondta neki, hogy ennek nem ez a módja. Jegyző asszony küldött
egy körlevelet, hogy megkeresték szinte házalva a Káli-medencei településeket is, volt aki, fizetett is.
Nem ez a módja, ha valaki segítséget kér. Véleménye szerint ezt egyelőre be kellene fagyasztani.
Amennyiben a mentőszolgálattól garanciát kapnak, akkor biztosítsák a támogatást.
Dr. Szabó Tímea jegyző: kérdése, hogy a mentőszolgálattal kapcsolatban visszavonják a döntést?
Kondor Géza polgármester: nem látnak arra garanciát, hogy a Tapolcai Mentőszolgálat kapja meg a
támogatást. Ha erre garancia lesz, akkor adják be újra támogatási kérelmüket és ismételten
megtárgyalja a testület.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
139/2013. (XI.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete visszavonja a 106/2013.
(IX.16.) Kt. határozatát, melyben az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmére a
tapolcai mentőállomás részére légzésfigyelő monitor beszerzésére 25.000 Ft támogatást
biztosított, mivel a képviselő-testület nem lát arra megfelelő garanciát, hogy ezen
támogatási összeg a tapolcai Mentőállomás részére kerül felhasználásra.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az Országos
Mentőszolgálat Alapítványt tájékoztassa.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. november 30.
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5.)Intézményi Tanácsba tag választása.
Kondor Géza polgármester: elmondja, az iskolába a szülők, pedagógusok, és az önkormányzat
részéről tagot kell delegálni az intézményi tanácsba. Felmerült Eitner József képviselő úr neve.
Előzetesen egyeztetve képviselő úrral nyilatkozott, hogy nem kéri a zárt ülés tartását.
Dr.Szabó Tímea jegyző: dönteni kell arról, hogy a szavazásból kizárja-e a testület képviselő urat,
vagy sem, mivel személyében érintett.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy kizárják képviselő urat a
szavazásból, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül nem ért egyet azzal, hogy Eitner József képviselő urat kizárják a szavazásból.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért Eitner József képviselő úr
delegálásával az Intézményi Tanácsba kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
140/2013. (XI.11.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola
Intézményi Tanácsába Eitner József-et delegálja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az Iskola igazgatóját
tájékoztassa.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: azonnal
Kondor Géza polgármester: elmondja, a badacsonytomaji jegyző megkereste jegyző asszonyt,
melyben kérte, hogy a badacsonytomaji fogászati rendelőben a révfülöpi fogszakorvos asszony
láthassa el a helyettesítést. Ehhez szükséges a révfülöpi testület hozzájárulás is. Tekintettel arra, hogy
még a doktornő sem tudta eldönteni, hogy el tudja-e látni vagy nem a feladatot, a kérdés tisztázását
követően testületi ülésre kerül döntéshozatal céljából ismételten a kérés.
Több napirendi pont nem volt, megköszönte a részvételt a testületi ülést 13.40 órakor berekesztette.

kmft.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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