Jegyzőkönyv
Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 10-én
16.00 órai kezdettel tartott nyilvános ülésről.
Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme
Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Szegi János képviselő,
Simon László képviselő,
Eitner József képviselő,
Szabó Sándor Pál képviselő.
Távolmaradását bejelentette: Török Péter alpolgármester.
Távolmaradását nem jelentette be: Kálomista Gábor képviselő.
A meghívottakból jelen van: Dr.Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos,
Biró Istvánné költségvetési főmunkatárs, Papp Zoltán Tamás
Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja,
Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező.
Tanácskozási joggal jelen van: Tóth Csaba Vízi Sportegyesület Elnöke, Varga György Kálimedence-Balaton Turisztikai Egyesület elnöke.
Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, a
napirendek előterjesztőit, Varga György urat a Káli-medence-Balaton Turisztikai Egyesület
Elnökét, külön köszönti Papp Zoltán urat a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság tagját, valamint a televízió előtt ülő nézőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő-testületi tagból 4 fő képviselő és a
polgármester jelen van. Török Péter alpolgármester jelezte, hogy külföldi elfoglaltsága miatt
az ülésen nem tud részt venni. Az ülést megnyitja.
Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, a két ülés között
történt eseményekről, valamint a polgármester és a bizottság elnökének a két ülés közötti
időben történt átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: az írásbeli anyagot mindenki megkapta. Szóbeli kiegészítés:
december közepén a Dobó lakótelepen végeztek aszfaltozást, amiből jutott a még a Diófa
utca, Ady Endre utca Muskátli utcában is tűzoltó jelleggel. Ez a beavatkozás nem végleges
tavasszal folytatni fogják. Együttes testületi ülés volt a 10 település közös költségvetéséről,
örömmel közölheti, hogy itt Révfülöp szempontjából a tavalyi évhez képest jóval kedvezőbb
és ami számunkra fontosabb igazságos teherviselésről sikerült megállapodást kötni. Köszönet
a képviselő urak aktív közreműködéséhez és külön köszönet a közös testület képviselőinek a
toleráns hozzáállásukhoz. A tavalyi évhez képest kb. 6-7 millióval kell kevesebbet fizetni a
közös hivatal finanszírozásához, mint előző évben. 23 m3 szociális tűzifa kiosztására került
sor a beérkezett igények alapján 19-en voltak jogosultak, akik már meg is kapták a tűzifát.
Dicséret az önkormányzat dolgozóinak, hogy az elbírálás után 48 órán belül le is tudják
bonyolítani.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: a bizottság átruházott
hatáskörben a január 10-én tartott ülésén az alábbi határozatokat hozta: önkormányzati segély
iránti kérelem 4 főtől érkezett, 1 fő részére 10.000 Ft, 1 fő részére, 1 fő részére 15.000 Ft, 2 fő
részére 20.000 Ft került megállapításra. A bizottság február 6-án tartott zárt ülésére 7 fő adott
be önkormányzati segély iránti kérelmet. A bizottság 1 főnek 40.000 Ft, 2 főnek 15.000 Ft/fő,
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1 főnek 25.000 Ft/fő, 2 főnek 20.000 Ft/fő segély állapított meg. Egy fő kérelmét a bizottság
elutasította.
Kérdés, észrevétel nem volt.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
9/2014. (II.20.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel
együtt elfogadja.
Kondor Géza polgármester: előterjeszti a napirendi pontokat.
Kérdés, észrevétel 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.) A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2.) 2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
3.) Helyi média (újság, képújság, honlapok) fejlesztésének lehetőségei.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
4.) DRV vízközmű vagyon átadásáról nyilatkozat.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
5.) Gyermekek óvodába és iskolába szállításáról megállapodás megkötése.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
6.) A Révfülöp Általános Iskolában lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
7.) RÉV Art Galéria kérelme.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
8.) „Hamburger Büfé” kérelme.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
9.) Önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek pályáztatása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
10.)

HÉSZ koncepcionális részének elfogadása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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11.)

Káli úti járda kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

12.)

Közvilágítás kiépítése a Halász utcától a Császtai strandig.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

13.)

Térfigyelő kamerák kiépítése.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

14.)

Pályázatokon való részvétel.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
Támogatás iránti kérelmek.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

15.)

16.)

Szúnyogirtáshoz megállapodás megkötése a Balatoni Szövetséggel.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

17.)

Révfülöp 2396 hrsz. alatti (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő) ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

18.)

Révfülöp Napközi Otthonos Óvoda felújítására pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

19.)

Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak
csökkentése érdekében.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

20.)

Salföld Községnek, Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó társuláshoz történő
csatlakozási kérelme.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

21.)

Gyermekszállításra megállapodás megkötésének kezdeményezése Révfülöp Nagyközség
Önkormányzata és Salföld Község Önkormányzata között.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.)A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a gazdálkodás lehetővé tette, hogy 2014 évben soha
ekkora tartalék nem volt még egyik évben sem, közel 181 millió forint felhalmozást sikerült
áthozni az idei évre, ebben természetesen benne van az az 53 millió Ft Bahart részvény is, ami
a részvénycsomag értékesítésével függ össze. A költségvetés összeállításánál a képviselőkkel
több alkalommal leültek egyeztetni. Az ez évi költségvetésben a felhalmozás jellegű kiadások
csupa olyan tételt tartalmaznak, ahol nagy rész nem csak költségvetés szintű becsült összeg,
hanem konkrét árajánlatok tartoznak a különböző sorokhoz. Az ott szereplő tételek
előkészítés stádiumban vannak. A biztonságot tartották ezúttal is szem előtt, abban maradtak,
hogy közel akkora összeget tartalékban tartanak az előre nem látható dolgoknak a
finanszírozására, mint amit elköltésre elhatároztak. Kéri a bizottság állásfoglalását.
Bizottsági vélemény:
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Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: elmondja, a
bizottság hosszasan tárgyalta a napirendet. Az előző évekhez képest sokkal részletesebb
költségvetést kaptak szakfeladatonként le vannak írva a különböző költségek. A kérdésekre
megkapták a bizottsági ülésen a válaszokat. A bizottság szerint elfogadható a költségvetés.
Kiemelne néhány beruházást, ami fontos, forgalomtechnikai átalakítások megtörténnek idén
tavasszal, támfalak javítására idén is lett elkülönítve összeg. Tavaly a Petőfi utcában volt
ilyen, amit megoldottak szinte azonnal. Strandfejlesztésre ismét komoly összeget terveztek,
Halász utca arculatváltása, rendezési terv hátralevő része, ami remélhetőleg az idén már be is
fejeződik, Káli úti járda szakasz megépítése, első második szakasz, Rózsakerttől a Császtai
strandig új kandeláberek kerülnek kiépítésre, tornaterem átalakításra is terveztek közel 2
millió forintot. A tornaterem átalakításánál külső nyílászárót terveznek, egyrészt azért, ha az
iskola zárva tart, akkor is be lehessen menni sportolni. Most alkalmatlan nagyobb
rendezvények megtartására. Az óvoda korszerűsítés továbbra is nagyon fontos, az idén is
sokat költöttek rá és sokat dolgoztak, játszótér bővítésre is terveznek, kilátó faszerkezet
felújításra 2 millió be van tervezve, szerinte többe fog kerülni, hangtechnika vásárlásra
terveztek, vitorláskikötő partfal kialakítására terveztek, ez ügyben már volt helyszíni bejárás,
a vitorláskikötő elindításának ennek része kell, hogy legyen. Vitorláskikötő engedélyezési
tervek, közbiztonsági kamerarendszer telepítése. Sajnos nem lett betervezve a külső
felüljáróra összeg, de a tartalékból a tervezésére még biztosan jut erre is az idén. Ez a felüljáró
saját, remélhetőleg a felújítás tervezése elkezdődik.
Kondor Géza polgármester: elmondja, a bizottság véleményét figyelembe vették és az
iskolánál tervezett 2 millió forintot 3 millió forintra korrigálták, ez egy kicsit nagyobb
mozgásteret enged egy igényes és végleges megoldásra. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság 4
igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2014 évi költségvetés elfogadását.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a 2014 évi
költségvetés nyugodt anyagi hátteret biztosít a településnek az idei évben. Napi működés
mellett lehetőség van jelentős beruházásokra, amely az itt élők, ide látogatók komfort érzetét
javítja, adóemelésre nincs szüksége az önkormányzatnak ebben az évben. Ha a tervezett
beruházások megvalósulnak eredményes évet tudnak zárni. Ez a költségvetés takarékos
gazdálkodás mellett nem egy túlélési költségvetés, hanem inkább egy fejlesztési, bővítési
költségvetés, ami ha takarékosan és okosan gazdálkodnak az előttük álló évre vonatkozóan
nyugodtak lehetnek. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2014 évi
költségvetést.
Kondor Géza polgármester: megkérdezi Biró Istvánné költségvetési főmunkatársat, kívánjae szóban kiegészíteni a napirendet?
Biró Istvánné költségvetési főmunkatárs: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Kérdés, észrevétel.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: részletes,
átlátható a költségvetés, voltak észrevételek is, amit figyelembe kell venni. Közösségi
együttélés rendelet megalkotása, amivel nagyjából mindenki egyetért, hiszen a hatékonyságot
lehet ezzel növelni, az önkormányzat dolgozói dolgoznak olyan területen is, amely sok időt
elvesz a saját önkormányzati terület gondozásától. Gondol itt a vasút mellett több kilométer
hosszan a fűnyírásra, amely komoly erőket vesz el a saját terület munkaerő-felhasználásából.
Véleménye szerint szükség lenne nonprofitként működő önkormányzati cég alapítására,
többek között azért is, mert a 2014-2020 közötti EU-s pályázatok lehívása sokkal egyszerűbb
lenne egy cégnek, mint önkormányzatnak.
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Kondor Géza polgármester: ezek az észrevételek nagyon hasznosak. Amit Elnök úr is
elmondott, hogy ezek a tevékenységek nem feltétlenül a költségvetést érintik, de mégis, mert
az mellett, hogy időt vonnak el saját területek gondozásától költséggel is jár. Ha valaki
ezeknek a tevékenységeknek nem tesz eleget szankciókkal akár a költségvetés is erősíthetné.
Az elsőrendű szempontból, hogy az ide látogatók, rendezett, gondozott területeket lássanak. A
munkatervben egy későbbi időpontban megvitatják.
Szavazásra bocsátja, aki a 2014 évi költségvetést elfogadja a beterjesztett formában,
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a
1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletet
„A 2014. évi költségvetésről”.
Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben.
Kondor Géza polgármester: elmondja, az előterjesztés alapján az önkormányzat 2014, 2015,
2016, 2017 évben nem tervez hitelfelvételt. Ha közben esetleg még is hitelt kellene felvenni,
ahhoz ennek a megváltoztatására lesz lehetőség.
Dr.Szabó Tímea jegyző: igen, ez a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján készített anyag.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4
igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki a nullás adósságtervet elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
10/2014. (II.10.) határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját
bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2014. 93.600
2015. 93.600
2016. 92.000
2017. 91.600
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Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2014. 0
2015. 0
2016. 0
2017. 0
2.)2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az önkormányzatoknak minden évben nyilatkozni
kell adott évre tervezett közbeszerzésekről. A felsorolt beruházások egyike sem lépi át a
jelenleg előírt nettó 15 millió forintos közbeszerzési határt. Amennyiben szükséges ezt a
tervet meg lehet változtatni. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4
igen szavazattal elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki elfogadja a nullás közbeszerzési tervet, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
11/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak
szerint a 2014. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: Folyamatos
3.)Helyi média (újság, képújság, honlapok) fejlesztésének lehetőségei.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a munkaterv összeállításakor képviselő urak jelezték,
hogy a helyi média – Révfülöpi Képek, képújság, honlap – vitassák meg. A fejlesztési
lehetőségekről az egyéves tapasztalatokról számoljanak be, beszéljék meg, hogyan tudnak
tovább lépni. Tavaly márciusban azt a döntést hozta képviselő-testület, hogy saját kezelésbe
veszik a révfülöpi újságot, attól kezdve saját szerkesztésben, saját finanszírozásban, grafikai
megoldásokkal készül. Kezdeményezték, hogy a helyi képújságot, helyi televíziót is saját
szervezésbe veszik, azért mert egyrészt pénzt tudnak megtakarítani ezen tevékenységre,
esetleg pénzt tudnak visszafordítani, illetve a képújságnál előnyként jelentkezik, hogy
helyben folytatódik ennek a szerkesztése. Gyakorlatilag egy napon többször van arra
lehetőség, ha bárkinek, bármilyen sürgős közlendője van, azonnal be lehet tenni, meg lehet
szüntetni, ha technikai okok miatt megakad az adás helyben azonnali beavatkozás lehet.
Emellett elkészült és hetek óta láthatják a révfülöpi rádió próbaadásait, ami a Révfülöpi Villa
Filip Televízióban, illetve interneten elérhető. Ez még próba stádiumban van. A stúdió
elkészült hozzá. Bizottsági ülésen szó volt ennek működtetéséről. Technikai részét
összehozták, most pedig a lakosságot, a civil szervezeteket, fiatalokat ebbe bevonják. Most
eljutottak arra a szintre, meg kell beszélni, hogy ezt hogyan töltsék meg tartalommal, hogyan
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tegyék mindannyiunk számára élhető, értékes média birodalommá. Kéri a bizottságok
véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
nincs teljesen egység, de a béke érdekében, nem szeretne senkivel vitatkozni, meg
személyeskedni ezzel kapcsolatban. Jelezte a decemberi testületi ülésen, hogy ő nem fogadja
el a 2014 évi rendezvénytervet, de az önkormányzatnak többet kell tenni a programokért, amit
eddig felmutattak. Ez közös érdekük. A bizottság 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság alaposan
megtárgyalta a napirendet. A testület tavaly áprilisi ülésén úgy döntött, hogy a testületi ülések
felvételét, a képújságot, valamint a Révfülöpi Képek szerkesztését a saját dolgozóival kívánja
megoldani. Ezzel közel 3 millió forintot tudtak megspórolni az önkormányzatnak. Az
átalakítás, változtatás rendben lezajlott. Megújult a képújság tetszetősebb lett, az újságnál
továbbra is gond, hogy kevés írásmű érkezik a község lakóitól, sokkal több információ
közzétételére lenne lehetőség. Hamarosan indul a helyi rádió szolgáltatása, amelyhez egy szép
stúdió került kialakításra, a képújság alatt is a rádióból szóló zene szól. A bizottság javasolja a
tisztelt testületnek, hogy Szabó Sándor Pál képviselő urat bízza meg a testület, hogy tartson
állandó kapcsolatot, helyi civil szervezetekkel, intézményekkel, tanácsadó támogató testületet
kellene neki létrehozni, hogy ezzel az információk még gazdagabbak legyenek, még több
információ jusson el, esetleg még hirdetések is jelenhessenek meg, a képújságban is több
hirdetés. Így a helyi média támogatottsága növekedhetne. A bizottság az előterjesztést 3
igennel fenti kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolja.
Kondor Géza polgármester: megkérdezi az előterjesztés elkészítőjét kívánja-e szóban
kiegészíteni?
Kondorné Pintér Zsuzsanna művelődésszervező: köszöni, nem kívánja kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: Herczeg Zoltán, aki a honlap készítője, telefonon jelezte, hogy
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Részletes beszámolót készített és a
bizottsági ülésen is részletesen elmondta, milyen fejlesztési lehetőségek vannak a honlappal
kapcsolatban. Az önkormányzati holnapról is megnyithatóak lesznek az iskolával kapcsolatos
weboldalak, illetve felkérik igazgató urat az ezzel kapcsolatos elképzeléseiket jelezzék.
Szavazásra bocsátja, a beszámolót a felvetett kiegészítéssel, konkrétan Szabó Sándor Pál
megbízása képviselő-testület részéről összekötő, és ennek a koordinátora ezt elfogadja és
akkor ezt a tartalmi megújulást is végre tudják hajtani, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
12/2014. (II.10.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi média (újság,
képújság, honlapok) fejlesztésének lehetőségei” c. előterjesztés elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza Szabó Sándor Pál önkormányzati képviselőt a
helyi médiával kapcsolatban a koordinátori feladatok ellátásával.
4.)DRV vízközmű vagyon átadásáról nyilatkozat.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, egyszer már informális szinten a decemberi ülésen
megemlítésre került. A DRV részéről érkezett megkeresés, ami az önkormányzat
tulajdonában lévő csatorna és vízközművek ingyenes állami tulajdonba adásáról egy
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nyilatkozatot szeretett volna az önkormányzattól kapni. Akkor azt a döntést hozták, hogy lesz
egy konferencia, ahol részletesebb tájékoztatást lehet kapni. Ezen a konferencián részt vett,
kielemezték a dolgokat. Annyiból hasznos volt ez a részvétel, hogy Révfülöpnél nagyobb
település polgármesterének az álláspontját is meg tudták hallgatni, ahol azzal mindenki
egyetértett, hogy ezek a közművek terhek az önkormányzat nyakán. Ha elromlanak,
fejleszteni kell őket. Az önkormányzat és az állam egyetemlegesen felelős a szolgáltatás
ellátásáért. Az átadás tényével mindenki egyetértene tekintettel arra, hogy ennek egy része
önerős beruházás volt, ezért úgy gondolták, hogy itt a határozati javaslatot is úgy alakították
ki, hogy az azért tartalmazzon egy olyan kis kibúvót, hogy amennyiben az állam mégis
hajlandó lenne legalább az önerő résznek némi finanszírozására, vagy elszámolására első
körben ne zárják ki magukat ebből a lehetőségből. Mert elég furcsa lenne, ha azt mondják, jó
átadják, akik kicsit kéretik magukat, azok esetleg kapnak valami, akár jelképes visszatérítést
is. Az anyagban lévő határozati javaslat kibővítésre került. Ismerteti a kiegészített határozati
javaslatot:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete előzetes szándéknyilatkozatát adja ,
hogy az Önkormányzat a törzsvagyona részét képező, állami tulajdonú víziközművekhez
kapcsolódó víziközműveit – amennyiben hatályos jogszabályok lehetővé teszik -, illetve ez a
Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba vételi
szándékával megegyezik – állami tulajdonba kívánja adja.
A vagyonátadással és az ezzel összefüggő esetleges térítési díj mértékével kapcsolatosan a
vagyonkezelővel további egyeztetések lefolytatása szükséges.
A képviselő-testület a településen lévő vegyes tulajdonú vízközmű rendszer közös működtetése
és üzemeltetése céljából a tulajdonostárs Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt-vel
megkötendő további együttműködésre vonatkozó szerződés-tervezettel egyetért. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti tárgyú nyilatkozat DRV Zrt.-részére történő
továbbítására. Felelős: Kondor Géza polgármester, Határidő: 2014. február 28.
Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Márton főtanácsost ismertesse ez mennyiben
befolyásolja a bizottsági ülésen elhangzott döntést?
Müller Márton főtanácsos: kiegészítve az elhangzottakat elmondja, arról van szó, hogy
Révfülöp településen a közműhálózat egy vegyes rendszer üzemeltetésében van. Ez azt
jelenti, hogy nagyobb részt állami tulajdonú közművek vannak és kisebb részt az
önkormányzati vagyon. Az önkormányzat építette ki részint csatornatársulás formájában,
részint pedig ivóvíztársulás formájában. Az önkormányzati vagyon része az ivóvíz
közműveknél nettó 891 671 Ft, a Szennyvíz közművek nettó értéke 128 863 474 Ft. Az új
jogszabályozási szabályozás szerint közös szerződést kell kötni az ellátásért felelősöknek, ez
esetben az ellátásért felelős a Magyar Állam és az önkormányzat. Egy szerződésben kell majd
rendezi, hogy milyen feltételek mellett és milyen formában fogja üzemeltetni ezeket a
közműveket, milyen fejlesztésekben vesz részt, milyen pályázati forrásokat használ fel ehhez.
A DRV, mint vagyonkezelő közműszolgáltató lép majd egy másik szerződéssel szolgáltatóvá.
A határozati javaslat egyik része arról szólt, hogy ezt az önkormányzati vagyont egy feltételes
formában átadná azzal, hogy további tárgyalásokat kezdeményez a megfelelő térítési díj
mértékéről, a másik pedig arról szólna, hogy ezt a szerződés-tervezetet elfogadja.
Kondor Géza polgármester: köszöni a kiegészítést. Nagyon nagy változás a bizottsági
ülésen elhangzotthoz képest nem történt, nagyjából ezeket az információkat elmondták.
Megkérdezi a gazdasági bizottsági elnökét, ismertesse milyen álláspontot alakítottak ki?
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja,
véleményük szerint ez még a rezsicsökkentéssel is összefügg ez az állami szándék, hogy a
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közműveket saját kézbe akarják rakni. Ez a tervezet elkötelezettséget nem jelent. A bizottság
4 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a kiegészített határozati
javaslatot kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
13/2014. (II.10.) Kt. határozat

Révfülöp
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
előzetes
szándéknyilatkozatát adja , hogy az Önkormányzat a törzsvagyona részét képező,
állami tulajdonú víziközművekhez kapcsolódó víziközműveit – amennyiben
hatályos jogszabályok lehetővé teszik -, illetve ez a Magyar Állam nevében eljáró
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba vételi szándékával
megegyezik – állami tulajdonba kívánja adja.
A vagyonátadással és az ezzel összefüggő esetleges térítési díj mértékével
kapcsolatosan a vagyonkezelővel további egyeztetések lefolytatása szükséges.
A képviselő-testület a településen lévő vegyes tulajdonú vízközmű rendszer közös
működtetése és üzemeltetése céljából a tulajdonostárs Magyar Állam nevében
eljáró MNV Zrt-vel megkötendő további együttműködésre vonatkozó szerződéstervezettel egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tárgyú nyilatkozat
DRV Zrt.-részére történő továbbítására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. február 28.
5.)Gyermekek óvodába és iskolába szállításáról megállapodás megkötése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, mint ismeretes az önkormányzat tavaly vásárolt egy
autóbuszt. Az autóbuszt elsősorban azzal a céllal vásárolták, hogy a gyermekeknek az
iskolába jutásához a bejárást lehetővé tegyék a környezető településekről. Ezzel is vonzóbbá
téve a révfülöpi általános iskolát. Örömmel mondhatja, hogy már Badacsonytomaj területéről
is 6 gyermeket szállítanak. Naponta 16-17 gyermeket szállít be az autóbusz, 16 órakor az
iskola befejeztével pedig vissza a környező településekre. Ábrahámhegy ezt a tevékenységét
már évek óta folytatja. 2013-ban volt a KLIK-nek, az intézményfenntartónak egy olyan
elképzelése, hogy az iskolába járáshoz csak Volán busz finanszírozást támogat. Az
ábrahámhegyi polgármester úrral vállvetve felvették a kapcsolatot, és kifejezték azon
szándékukat, hogy ezt a szolgáltatást mindenképpen biztosítani szeretnék és akkor a KLIK tett
is egy olyan felajánlást, hogy hozzájárul a gyermekek bérletének a magasságáig ennek a
szállításnak a finanszírozásához. Ha takarékosak az autóbusz havi tisztántartására nagyjából
elég, nyilván egyéb költségét nem fedezi. Úgy gondolták, miután tavaly a testület nagyon
bölcsen úgy döntött, hogy az iskolának a működtetését finanszírozzák, ami több 10 milliós
nagyságrendű, ez az autóbusszal és a hozzávaló munkaerőköltséggel járó tétel megér annyit,
hogy ehhez hozzájáruljanak. Ez a most kötendő megállapodás ezeket a pénzügyi dolgokat
enyhítené, még ha csak jelképesen is. A KLIK-kel megkötnének egy megállapodást,
amennyiben ők ezt a forrást az önkormányzatnak biztosítják és Ábrahámhegy és Révfülöp
között az elszámolásról egy megállapodás alapján fognak rendelkezni. Megkéri jegyző
asszonyt, hogy pontosítsa az elmondottakat.
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Dr. Szabó Tímea jegyző: gyakorlatilag erről van szó. Két megállapodás van, az egyik a
KLIK-kel a támogatásnak az átadásáról a beiskolázási körzetből érkező gyermekek után. Ez
itt konkrétan Ábrahámhegy, Balatonrendes, illetve Pálköve. A másik pedig mindennek az
elszámolásáról Ábrahámhegy község Önkormányzatával, hiszen ők is részt vesznek ebben a
gyermekszállításban.
Kondor Géza polgármester: elmondja, a gyermekszállítással kapcsolatban lesz még egy
napirend. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 4
igen szavazattal elfogadásra javasolja a támogatási szerződés megkötését.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati javaslatát.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a megállapodás megkötésével egyetért
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
14/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt az
előterjesztés szerinti összegben a 2013/2014. évi tanévre a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületével a beiskolázási körzetből
(Ábrahámhegy, Balatonrendes, Kővágóörs-Pálköve) bejáró tanulók után iskolába
szállítás címén fizetett hozzájárulásáról. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
vállalja, hogy megállapodás alapján a feladat ellátásában részt vevő
Ábrahámhegy Község Önkormányzattal a hozzájárulásként átvett összeggel
elszámol.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületével, valamint a feladat
ellátásában részt vevő Ábrahámhegy Község Önkormányzatával történő
megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: március 14.
Dr. Szabó Tímea jegyző: az óvodai gyermekek szállításában érintett jelenleg Révfülöp,
Ábrahámhegy és Balatonrendes az Óvodai Társulás jelenlegi tagjai. A bejáró gyermekek után
normatíva igénybevételére is van lehetőség. Ez a megállapodás arról szól, hogy milyen
módon történik a gyermekeknek a beszállítása. Itt, mint gesztor önkormányzat a normatívát
Révfülöp veszi igénybe és gyakorlatilag Ábrahámheggyel úgyszintén elszámol az
Ábrahámhegy által utaztatott gyermeklétszám szerint. Balatonrendes azért vesz részt ebben a
megállapodásban, mert az ő területéről érkező gyermekek is igénybe veszik ezt a
szolgáltatást.
Kondor Géza polgármester: elmondja, mivel egy napirend keretében tárgyalták a
bizottságok, a bizottsági elnökök az előbb ismertetett bizottsági véleményben az óvodával
kapcsolatos állásfoglalást is ismertették.
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Szavazásra bocsátja, aki a megállapodással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
15/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Révfülöp és Térsége Napközi
Otthonos Óvoda köznevelési intézménybe, a kötelező felvételi körzet területéről
(Ábrahámhegy, Balatonrendes) bejáró gyerekek utaztatásának támogatása
jogcímen járó normatív finanszírozás átadásáról szóló megállapodást és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. március 10.
6.)A Révfülöp Általános Iskolában lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az ülés előtt kiosztásra került a határozati javaslat, a
bizottsági ülésen elhangzottak lettek formába öntve. Elmondja, a testület tavaly hozott döntést
a tornaterem nyári időszakban való kihasználtsága szempontjából a bérbeadásra.
Megállapítottak tavaly egy 100 órás igénybevételhez összeállított kedvezményesebb tarifát és
egy 100 óra alattinál kevesebbre, egy un. kiskereskedelmi tarifát. Eltelt egy év a gyakorlati
tapasztalatokat megbeszélték igazgató úrral. A gazdasági bizottság felülvizsgálta a tavalyi
döntést, nem feltétlenül szükséges két tarifát életben tartani. A bizottsági ülésen azt a
megoldást próbálták kitalálni a tornateremmel kapcsolatban, hogy az általános iskola
tornaterem használatára tanítási időn kívül egyéb sportegyesületek, sportiskolák,vállalkozók
részére 2000 Ft+ Áfa/óra tarifával adnák bérbe. Ez nem változtatja meg a helybeli igénylők
részére a térítésmentes igénybevételét. Szintén felülvizsgálatra került az iskola étkező
helyiség használatával kapcsolatos tavalyi döntés, az volt az álláspont, hogy tavaly kicsit
túlárazták, azt általuk elvárt összeget az óránkénti 5.500 Ft+Áfa díjat nem tudták nagyon
bevállalni, ezért ez a forgalom nagyon visszaesett. Az igény meg van rá, a bizottsági ülésen
azt dolgozták ki, hogy ezt a díjtételt 5.500 Ft+Áfa/alkalomra változtatták azzal a kitétellel,
hogy egy alkalom max. 3 óra időszakot jelent. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a tornateremnél a 2000 Ft+Áfa/ óra díjat, az étkező
helyiségnél pedig az 5.500 Ft+Áfa/alkalom díjtarifát.
Kondor Géza polgármester: annyi kiegészítés még szerepel a határozati javaslatban, hogy
jelen módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul érvényesek és hatályosak.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az ismertetett határozati
javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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16/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2013. (IV.29.)
Kt. határozatát 2014. március 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
a.) Az „Általános Iskola tornaterem használata tanítási időn kívül egyéb
sportegyesületek, sportiskolák, vállalkozások részére: 2.000 Ft+Áfa/óra.”
b.) „Általános Iskola étkező helyiség használata 15.00 óra után, alkalmi árusítás,
kirakodó vásár, látásvizsgálat stb. részére 5.500 Ft+Áfa/alkalom, azzal, hogy egy
alkalom maximum 3 óra időszakot jelent.”
A határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényes és
hatályosak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről
értesítse.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. február 28.
7.)RÉV Art Galéria kérelme.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a tavalyi évben hasznosításra meghirdették a
Révfülöp Halász utcában lévő volt könyvtár épületrész. Tavaly a RévArt Galéria nyújtott be
kérelmet. Az önkormányzat kikötötte, hogy oda nem kereskedelmi, vendéglátóipari
tevékenységet, hanem kimondottan kultúrával kapcsolatos tevékenységet szeretnének
elképzelni. Ez a vállalkozás a település hasznára vált. Az idei évben ismét megkeresték az
önkormányzatot, akik a tavalyi ajánlatukat 10.000 Ft-tal megnövelték. Kérték, hogy ezzel a
110.000 Ft-os bérleti díjjal egy évre ismét biztosítsák részükre a helyiséget. Kéri a bizottság
véleményét.
Bizottsági vélemény
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság 4
igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, hozzátette, hogy a június 1 és
augusztus 31-i időpontok között akkor legyen is nyitva.
Kondor Géza polgármester: szerződéskötéskor ezt figyelembe veszik. Tavaly már
elvégezték az épületrészben azokat a felújításokat, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy
ki tudjanak nyitni. Tavaly ez eléggé elhúzódott később kezdték tevékenységüket. Kérni
fogják, hogy ennek az igénynek tegyenek eleget.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
17/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Révfülöp Halász
u. 6. szám alatti (1278 hrsz.) volt könyvtár helyiség 2014. június 1.- 2014.
augusztus 31. időpontok között nettó 110 000 Ft bérleti díj ellenében a RévArt
Galéria részére bérbeadásra kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
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Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. február 28.
8.)„Hamburger Büfé” kérelme.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a büfé üzemeltetését végző Balatoni Álom Kft
kérelmet nyújtott be és kérte, hogy az idei évben is május 1-től szeptember 30-ig szeretné
bérbe venni. A kérelembe 10 évre kérte, de személyes megbeszélés alapján közölte, hogy a
Halász utca arculatváltása és bizonyos elvárások miatt remélhetőleg ebben az évben utoljára,
csak egy éves szerződést áll módjukban kötni. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
álláspontja az alábbi, a tavalyi nettó összeget a központilag meghatározott inflációval emelt
összeg, plusz Áfa bérleti díjjal kössék meg. Fentieket a bizottság egyhangúlag támogatta.
Kondor Géza polgármester: nála még az eredeti határozati javaslat van. Tehát akkor a 2013.
évi inflációval növelt tavalyi bérleti díjat javasolják, és ezzel hatalmazzák fel a szerződés
megkötésére.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki támogatja a Balatoni Álom Kft. által
beadott kérelmet a Hamburger büfé üzemeltetésével kapcsolatban és az ismertetett
feltételekkel a szerződés megkötésére felhatalmazza, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
18/2014. (II.6.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Révfülöp Halász
utcában, az 1278 hrsz-u ingatlanon, a Hamburger büfé alatt lévő, 37 m2 nagyságú
terület 295 000 Ft +2013. évi infláció + Áfa bérleti díj ellenében 2014. május 1. –
2014. szeptember 30. időpontok között a Balatoni Álom Kft. részére bérbeadásra
kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. február 28.
9.)Önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségek pályáztatása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja a bizottságok és a testületi tagok nagyon bölcsen úgy
döntöttek, azért, hogy a településen ne legyenek bezárt önkormányzati üzletek, hasznosításra
váró ingatlanok, az ezekkel kapcsolatos pályáztatást minél előbb tegyék meg. Ezek az
ingatlanok a strandokon található, bérlők nélküli strandbüfék, volt öregek napközi otthona a
Halász utcában, a Mátrix Stúdió, illetve az IKSZT-ben kialakított üzlethelyiségről van szó. A
strandbüfékkel kapcsolatban az álláspont az volt évek óta, hogy amennyiben új bérlő érkezik,
a bérleti időtartam akkora legyen, mint a már ott lévő büfét üzemeltetők bérleti időtartama és
a feltételek se legyen puhábbak, mint a jelenleg bent üzemeltető bérlőké. Tekintettel arra,
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hogy ez feszültséget okozna. A strandbüféknél különösebb gondolkodni való nem volt,
viszont az egyéb ingatlanoknál felhasználtak már bizonyos tavalyi tapasztalatokat is a
pályáztatáson az árképzés kialakításánál. Konkrétan, miután tavaly sikerült kiadni a volt
öregek napközi otthonát és két ajánlatot is kaptak, ezért a piaci bérbeadási árát nagyjából
sikerült bekalibrálni. Arra 300.000 Ft/év + áfa bérleti díjat határoztak meg. Tavaly csak
hasznosításra hirdették meg, ajánlattevők döntöttek arról, hogy mire akarják használni. Az
árak megállapításánál szóba jött még a volt Mátrix stúdió, a szépségsziget és virágbolttal
képez egy épületet. Tekintettel arra, hogy decemberben döntöttek az ott lévő üzletek
következő évre történő bérbeadásáról, ezért az ott javasolt árat adaptálták nagyjából a stúdióra
is. Az IKSZT épületben lévő üzlethelyiségre is megalkottak egy nagyon mérsékelt és úgy
gondolják bármilyen kézműves, cipész, varroda egyéb tevékenységre megfelelő tarifát
javasolnak. Hoztak még egy olyan döntést is, amennyiben ez a pályáztatás valamelyik
üzletnél nem járna sikerrel, hogy ne veszítsenek azzal időt, hogy megvárják a következő
testületi ülést, pályázat kiírás stb. felhatalmazza a testület arra, hogy folyamatosan hirdesse az
üzleteket és a következő testületi ülésen a beérkezett pályázatokról a testület dönteni tud.
Különböző kategóriájú üzletekről van szó, az a legrosszabb a településnek, ha zárva vannak
az üzletek. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság a
egyhangúlag támogatta a pályázat kiírását, az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: elmondja, bizottsági ülésen kívül is mindkét bizottság tagjaival
beszélgettek már erről. Az előterjesztés nagyon sok munkaórát tartalmaz. A pályázati
feltételeket szinte soronként megbeszélték. Úgy gondolja abszolút korrekt, az önkormányzat
részére biztonságos bérbeadási lehetőség, a fő cél, hogy minél szélesebb körű szolgáltatást
tudjanak biztosítani a településre látogatók számára.
Aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja és támogatja, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alább határozatot:
19/2014. (II.10.) Kt. határozat
1. Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kereskedelmi
és vendéglátó egységek, üresen álló önkormányzati helyiségek versenytárgyalás
útján történő bérbeadására pályázatot ír ki, az előterjesztés mellékletét képező
„pályázati felhívásban” foglaltak és „pályázati feltételek” szerint.
a) Császtai strand főépület nyugati részében található 1 db. (V-2 sorszámú)
54 m2 alapterületű üzlethelyiség.
b) Császtai strand főépület nyugati részében található 1 db. (V-1 sorszámú)
23 m2 alapterületű üzlethelyiség.
c) Szigeti strand főépület déli részében található 1 db. (1-es számú) 25 m2
alapterületű üzlethelyiség.
d) Halász utcában, volt Idősek Otthona épülete.
e) Káli u. 4. szám alatti (volt Mátrix Stúdió) összesen 49 m2 alapterületű
helyiségek.
f) Káli út 17. szám alatti IKSZT épületében 1 db. 15 m2 alapterületű
helyiség.
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2. Amennyiben valamely ingatlan vonatkozásában pályázat a beadási határidő
végéig nem érkezik, felhatalmazza a polgármestert, hogy a hasznosítási
lehetőségről hirdetést tegyen közzé azzal, hogy a hasznosítás időtartama
maximum 3 év, a bérleti díj minimum a Képviselő-testület által az eredménytelen
pályázati felhívásban meghatározott összeg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy amennyiben a hirdetésre ajánlat
érkezik, azt döntésre terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: a pályázati felhívások vonatkozásában – az azokban meghatározottak
szerint a hirdetések vonatkozásában - folyamatos
10.)HÉSZ koncepcionális részének elfogadása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri Papp Zoltán Tamás urat, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Papp Zoltán Tamás Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagja:
elmondja, 2013 év elején kérdőívvel fordultak az állandó lakosokhoz, az üdülő
tulajdonosokhoz és a településen tevékenykedő vállalkozókhoz. Ezek a kérdőívek arról
szóltak, hogy milyen jövőképet gondolnak a településen érdekeltek, milyen jövőképet
szánnak a településnek s ezt valamilyen módon megegyezéssel, konszenzussal lehessen aztán
megállapítani, amire ráépülhet a rendezési terv. A rendezési terv megrendelése az
önkormányzat részéről részleges felülvizsgálatról szólt, részterületekre vonatkozik, ennek
ellenére, mivel nagyon régi volt a településrendezési koncepció és az új jogszabályok
alaposan megforgatták a településrendezési eszközök felülvizsgálatának munkáját, ezért
nagyon célszerű döntést hozott az önkormányzat, egy új településfejlesztési koncepcióra
akarta építeni a rendezési tervének a módosítását. Nagy meglepetést okozott, hogy Révfülöp
nagyon aktív volt, több mint 240 kérdőív érkezett vissza. Ez országos viszonylatban is magas
szám. Ezt köszöni. Közös akaratból, közös fejlesztési elvekkel próbálják a rendezési tervet
módosítani, ami aztán az elkövetkezendő 20 évben elképzelhetővé teszi, az előterjesztésben le
is írták, a programban szerepel, hogy Révfülöp település a tapolcai várostérségnek az egyik
alközpontja tudjon lenni, egy olyan vonzó kisváros, amely gyarapodik és nem egy passzív
jövőképpel él, hanem egy aktív jövőképpel, aktív célokkal próbál előrelépni. Ez szerepel is
ebben az anyagban. Az aktív alapállás, ami azt jelenti egész röviden, hogy nem a hibák
javítására korlátozódik a működése, hanem a meglévő értékek megtartásán felül fejlesztésekre
teszi a hangsúlyt. A munkában alapozhattak az említett kérdőívekre, természetesen az
önkormányzat konzultációs munkájában a jövőképpel kapcsolatos fejlesztések, elképzelések
is összegeződtek. Eddig egy olyan kötetet is láthattak, akik ebben kíváncsiskodtak, de
mindenképpen a tervező csapat, amit leszállított a felmérés és a partnerség nevű anyagot ez a
felmérés a kérdőívek feldolgozását jelentette és azt a partnerséget, ami utal az önkormányzat
korábbi döntésére, ahol a partnerségi tervét fogadta el határozatban. Ez a partnerség arról szól,
hogy az önkormányzat meghatározta azt a fajta egyeztetési formát, amivel társadalmasítani
tudja ezeket gondolatokat. Ha a tervező jól tudta ezeket kezelni, akkor egy olyan közös,
együttes akaratnak a megvalósítását, dokumentálását tudja prezentálni, ami szerinte ezekben
az anyagokban benne van. A második kötet ennek a munkának a továbbfolytatása volt. A
helyzet feltárás, elemzés és értékelés anyaga. És most érkezett el ez az anyag a jóváhagyandó
munkarészhez. A településfejlesztési koncepciónak a jövőkép célok a meghatározási részéhez.
Erről szól az előterjesztés. Elmondja, örült, hogy itt lehetett a költségvetés tárgyalásánál, mert
egy nagyon határozott és pragmatikus feladatsort fogalmaztak meg, amely mindenképpen az
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aktív jövőkép felé viszi Révfülöpöt. Itt utal a nagyon fontos part menti sávnak a sétaútjára, a
Káli úti járdának a történetére és nem utolsó sorban mindenképpen oda kell figyelni arra a
zászlóshajóra, amit a meglévő gazdasági kikötő átépítése, turisztikai, sport vitorláskikötő,
amely egy igen komoly cél. Annak is nagyon örül, hogy részt vehetett abban a munkában, ami
igaz, hogy most határidők és időrövidség és választási problémák miatt elnapolódott, de
annak a határozott szándéknak a kinyilvánítása, hogy a jövőben kisvárosként kíván működni
Révfülöp, a térségi munkamegosztásban egy komolyabb szerepet kíván ellátni, az itt élőknek
és a Révfülöpöt szeretőknek jobb életminőséget adjon, ez egy nagyon izgalmas dolog, és ez
szerepel ebben a jövőképben. Nem szívesen lakna egy olyan településen, ahova ki van írva,
hogy „ez a falu város”. Az a véleménye, minden Balaton-parti település, különösen egy ilyen
adottságú település, mint Révfülöp jogosan próbál várossá válni. Az a cél, hogy városias
szolgáltatások, városias komfort lehessen. Természetesen azzal a kitétellel, hogy Révfülöp
tartsa meg azt a rekreációs természet közeli kellemes léptékét és hangulatát, ami az ide
érkezőknek mindig is kellemes itt töltött időt jelentett. A jóváhagyandó munkarész elfogadása
azért nagyon fontos, mert mivel erre épül a jogalkotói szándék alapján a rendezési terv, akkor
tudják az összeállított egyeztetési anyagát a rendezési tervnek továbbvéleményeztetni, hogyha
ez a fajta elfogadás megszületik. Ma nem a koncepció elfogadásáról kell dönteni, ma arról
kell dönteni, hogy megtárgyalta az egyeztetési anyagot az önkormányzat, azt mondja ez az
anyag egyeztetésre alkalmas és még egy nagyon fontos dolgot nyilvánít ki, hogy a cél, amit
meghatároz ez a koncepció az jó, és erre alapozó a rendezési terv. Visszautal egy másik
napirendre, a média ügyére. Örül annak, hogy olyan településen élhet, ahol önmagára adva, a
település az információ áramlásban egyfajta aktívabb együttélésben, egyfajta
fórumszervezésben próbál élen járni. Nagyon örül annak a döntésnek is, hogy saját maga vette
kezébe ezt a település és ezt most ki kéne használni. Éppen a partnerségi döntés alapján ki
kellene használni, ennek az egyeztetési anyagnak feltétlenül az újságban meg kellene jelenni,
a honlapra fel kellene tenni, és még azt sem tartja kizártnak, ha a rádió el tud indulni
stúdióbeszélgetés formájában egy kicsit lehetne beszélni a tervről és jövőről. Ezt a fajta
társadalmasítást, emellé a koncepció mellé már most oda tenné, használják ki ezt. Köszöni,
hogy meghallgatták.
Kondor Géza polgármester: köszöni főépítész úrnak a részletes ismertetést. Elmondhatják,
hogy ez egy igazi közös munka, amelyben résztvettek a nyaralótulajdonosok, helyi lakosok.
Mindenki hozzátett valamit a saját környezetéből, azokból a problémákból, amit régóta
szeretett volna megoldani. Ebből gyúrtak egy egészet. Úgy gondolja, ha ez elkészül olyan
lesz, aminek mindenki élvezni fogja az előnyeit. Ez már évek óta felmerült, hogy a
településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban valamit lépjenek. Úgy gondolja az ezzel
kapcsolatos nyilvánossági vitákat, ötleteket, természetesen kötelességük, hogy minél jobban
megismertessék a lakosokkal. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a
bizottság megtárgyalta a napirendet, voltak kérdések, amelyre a válaszokat megkapták. Úgy
néz ki, hogy belátható időn be tudják fejezni. Ez érdeke a falunak. A bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki elfogadásra javasolja a koncepciót, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
16

20/2014. (II.10.) Kt. határozat
(1) Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Révfülöp Településfejlesztési Koncepciójának egyeztetési tervdokumentációját.
(2) A tervdokumentációt a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 30.§ (5) bek. szerinti
véleményezésre, azaz az államigazgatási szervek, civil szervek és lakosság részére
történő egyeztetésre, mint egyeztetési anyagot jóváhagyja.
(3) A Településfejlesztési Koncepció által tartalmazott fejlesztési irány, valamint a
megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának.
11.)Káli úti járda kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, ma nagyon sok olyan napirendet fognak tárgyalni,
amit nagyon rövid időn belül, hónapokon belül élvezhető lesz mindenkinek. Olyan
mérföldkőhöz értek, amikor már nem arról beszélgetnek, hogy a Káli úton legyen járda,
csapadékvíz elvezetés, hanem igenis ennek az első szakaszának a konkrét megvalósítása
folyamatban van. Az engedélyek jogerősek. Az alsó szakaszra a múlt év végén már
kiválasztották a helyi vállalkozót, aki a mélyépítési tevékenységhez kötött szakaszt elvégzi. Ő
addig a munkát nem kezdhette el, amíg a felső szakaszra nem érkezett be az árajánlat. 3
árajánlatot kértek be. Egy helybeli vállalkozó Horváth László jelezte, hogy nekik is van egy
cégük, akik ilyen tevékenységet folytatnak. Jelezte, hogy Szegi úrral is már konzultált ezzel
kapcsolatban. Szeretnének minden segítséget megadni, szeretnének, mint ajánlattevő is
résztvenni. Felkéri Müller Mártont, ismertesse milyen árajánlatok érkeztek be.
Müller Márton főtanácsos: három útépítésben jártas és szakmai garanciákkal rendelkező
kivitelezőt kerestek meg. A Strabag Kft-tét, a Baumidex kft-tét és a Jóút Kft-tét. A
legkedvezőbb ajánlatot a Strabag Kft. adta, a nettó építési költség nettó 11.322.855 Ft. A
második ajánlat a Baumidex Kft-től érkezett 11.609.175 Ft összegben és a Jóút kft-től,
amelynek ajánlata 12.478.745 Ft. A legkedvezőbb ajánlatot a Strabag Kft. adta. A
beruházáshoz szükséges műszaki ellenőr közreműködése. Közreműködése a munkaterület
átadásától egészen a használatbavételi eljárás lebonyolításáig szól. Demény Zoltán, aki a
tervezésben is közreműködött 195.000 Ft br. összegű árajánlatot adott.
Kondor Géza polgármester: a legkedvezőbb ajánlatot a Strabag adta, ezt alátámasztotta a
tervező, ill. a felkért műszaki ellenőrnek a szakmai véleményezése is. Időben elkezdték az
előkészítést, elképzelhető, hogy a tervek első szintje elkészül, ha beadják, akkor is májusra
már az asztalon kell lenni a kérelemnek. Akkor még a kivitelezés megversenyeztetése a
nyáron még elképzelhető lesz a következő szakaszra. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag a legjobb ajánlatot adó Strabag Kft ajánlatának elfogadását javasolja. Javasolják
továbbá Demény Zoltán megbízását a műszaki ellenőri munkákra br. 195.000 Ft összegben.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem helyi vállalkozók építik, azért nem mert ez mélyépítési
feladat is ilyenre nincs megfelelő képzettségű szakember.
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Kondor Géza polgármester: az IKSZT-től a temetőig az összes mélyépítési munka. Az alsó
szakasznál volt csak lehetőség helyi vállalkozó bevonására. A cél az, hogy jó minőségben a
lehető legolcsóbban készüljön el.
Szavazásra bocsátja, aki a Strabag Kft.vel kötendő szerződés aláírására felhatalmazza, illetve
a műszaki ellenőri feladatok ellátásával Demény Zoltán tervezőt bízzák meg, kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
21/2014. (II.10.) Kt. határozat
1. Révfülöp Nagyközség Képviselő Testülete a Káli úti járda építés felső szakaszára
benyújtott árajánlatok közül a legalacsonyabb 11 322 855 Ft + Áfa vállalási árat
adó STRABAG Általános Építőipari Kft ajánlatát fogadja el és bízza meg a
kivitelezési munkáinak elvégzésével.
2. A Káli úti gyalogos járda műszaki ellenőrzésével bruttó 195 000 Ft vállalási díj
ellenében Demény Zoltán útépítő mérnököt bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések
megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. február 28.
12.)Közvilágítás kiépítése a Halász utcától a Császtai strandig.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: Halász utca parkoló melletti ároknál fa villanyoszlopokon van a
vezetékrendszer, a munkát itt kezdik. Ezeket az oszlopokat megszüntetik, a rajtuk lévő
távközlési eszközöket eltüntetik és ezt a teret is már most dekoratív kandeláberekkel fogják
ellátni, ami hasonlít a kikötőben meglévő kandeláberekre. Ennek a programnak a keretében a
Halász utca- Attacca útvonalon ki a Császtai strand sarkáig, ahol a bicikliút és sétány mellett
szintén kiépül ez a kandeláber rendszer. Beleértve azt is, hogy a rózsakertben is fényben
tudnak sétálni. Az ajánlat tartalmazza azt is, amint elérik a Császtai strandot és leszűkül az út
a bicikli út, a kerítés a vasút miatt, ott pedig a 71-esnek a vasút felőli oldalán lévő kétkarú
világítórendszert fognak elhelyezni. Kétféle ajánlatot kaptak. Amit a bizottság tárgyalt
hagyományos égő rendszerrel történő műszaki megoldást tartalmazott. A bizottsági ülést
követően felvetették, hogy igaz, hogy drágább a LED-es rendszer, de a töredékét fogyasztja
áram szempontjából. Kérjenek be ajánlatot. A legjobb ajánlatot tevő ELMIB, amennyiben az
önkormányzat a földmunkát saját erőből megoldaná, akkor a beruházás költségét 1.053.000
Ft-tal csökkentené. Amennyiben lehetőség van rá, helyi vállalkozókkal, vagy saját
önkormányzati dolgozókkal tudják a földmunkát elvégezni. A LED-es változat díja 8.974.000
Ft + áfa és földmunkát kivették ebből a csomagból. Azt vállalták, hogy az ehhez tartozó
szakmai felügyelet részét vállalják. A bizottsági ülésen nem volt ismert a LED-es költség.
Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: Javasolják,
hogy a LED-es világításra kössenek szerződést azzal, hogy a földmunkát saját erőből
végezzék el 32 db kandelláberre.
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki a LED-es ajánlatot elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a
földmunkát saját erőből kívánja elvégeztetni, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
22/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete egyetért a Halász utca – Császtai strand
között tervezett közvilágítási hálózat LED-es rendszerben történő kiépítésével. A
tervezett beruházás megvalósítására 8.974.000 Ft + áfa Ft összegben vállalkozási
szerződést köt az ELMIB Zrt-vel. A Képviselő-testület vállalja, hogy a
beruházáshoz szükséges földmunkát külön vállalkozó vagy saját dolgozó útján
elvégzi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. február 28.
13.)Térfigyelő kamerák kiépítése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: évek óta napirenden van, hogy a közbiztonság javítása
érdekében a településen alakítsanak ki kamerarendszert. Évek óta húzódott a dolog. Első
körben a rendőrkapitányság segítségét kérték, hogy jelöljék ki azokat a helyeket, amelyek
részükre a legkedvezőbbek lennének, hogy a bűncselekményeket meg tudják akadályozni. 13
pontot tartottak indokoltnak. Ennek ismeretében felkértek egy céget, aki rendszeresen
dolgozik a településen, szakmai szempontból nézzék meg a leggazdaságosabb és a
legkorszerűbb lehetőséget és ennek ismeretében adjanak árajánlatot. Beérkezett egy 2.300.000
Ft körüli árajánlat, ami 22 kamerának az elhelyezésével, gyakorlatilag az egész települést le
tudják fedni. A rendszer bővíthető. Ha elfogadják az ajánlatot elképzelhető, hogy ez a
rendszer egy hónapon belül élni fog. Néhány oszlop szabványosítása még szükséges, amire
egy helyi vállalkozótól kaptak ajánlatot. Felkéri Müller Mártont, hogy ismertesse a pontos
számokat.
Müller Márton főtanácsos: az ÁbrahámSat Bt-től a kamerarendszer megvalósítására br.
2.330.000 Ft-os ajánlatot kaptak, Fekécs István villanyszerelő vállalkozótól 473.552 Ft
összegű ajánlatot, ami 13 db kisfeszültségű oszlop csatlakozó szabványos kiépítését
tartalmazza.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a 2.330.000 Ft-os ár elfogadását. A térfigyelő rendszer
a kábeltévés rendszerre épülne, akár még a honlapon web kameraként is üzemelhetne.
Javasolja továbbá Fekécs István villanyszerelő vállalkozó megbízását a kivitelezésre.
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Kondor Géza polgármester: kiegészítésül elmondja, ehhez az árajánlathoz egy kiemelt
műszaki tartalom kapcsolódik, ez a cég építette ki Tapolcán is a térfigyelő rendszert. Ez a
technika lehetővé teszi, hogy éjszaka is le tudják olvasni a rendszámokat, arcokat lehessen
felismerni rajta.
Kérdés, észrevétel.
Simon László képviselő: az Ábrahámsat 2.330.000 Ft kivitelezési árat adott ez nettó árban,
vagy bruttó árban értendő?
Dr.Szabó Tímea jegyző: az előterjesztésben is szerepel, hogy bruttó ár.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: bármikor
bővíthető ez a rendszer, és annak a bekerülési költsége már sokkal kevesebb lesz.
Kondor Géza polgármester: az adatkezelési lehetőségnek eleget kell tenni, ennek nyilván
meg vannak a szabályai, ezt ki kell dolgozni.
Szabó Sándor képviselő: ennek az ellenőrzése és a nézése nem önkormányzati feladat.
Kondor Géza polgármester: aki az árajánlatokat elfogadja és felhatalmazza a
szerződéskötésre, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
23/2014. (II.10.) Kt. határozat
a) Révfülöp Nagyközség Képviselő Testülete egyetért a településen térfigyelő
kamerarendszer kiépítésével és üzemeltetésével.
b) A Képviselő-testület a térfigyelő hálózat kiépítésével és beüzemelésével
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésével, bruttó 2 330 000 Ft kivitelezési
áron az Ábrahám-Sat Bt-ét bízza meg.
c) A Képviselő-testület a térfigyelő hálózat működtetéséhez szükséges szabványos
elektromos kisfeszültségű oszlopcsatlakozók kiépítési munkáinak elvégzésével
473 552 Ft + Áfa kivitelezési áron Fekécs István villanyszerelő vállalkozót bízza
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződések
megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. február 28.
14.)Pályázatokon való részvétel.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, két pályázat szerepel ebben a napirendben. Van az
óvoda felújításához kapcsolódó „Várépítő” pályázat, amelynek az előkészítésén másfél két
hónapja dolgoznak. Különböző építő anyagkereskedéssel foglalkozó cégek, különböző
termékeket ajánlottak fel. A másik a Halász utca térburkolattal történő ellátására szintén van
egy pályázat, a 3000 főnél kisebb településeknek, 3000 2 térkőburkolatig, amit májusig kell
beadni. A tervek egy részét már elkészítették, közös álláspontot alakítottak ki, hogy hol, mit
kellene burkolni. Ismerteti ezeket a területeket. Ősszel amilyen hamar lehet, neki kell állni. A
költségvetésben erre tettek félre egy összeget. Amennyiben nem nyernek, akkor is el fogják
végezni a térkövezést.
Szabó Sándor Pál képviselő: elmondja, ez egy másfél hónapja terítéken lévő pályázati
anyag, amit Müller Mártonnal is többször átbeszéltek. Szerencsés helyzetben vannak, hogy
ugyanabban a témában két pályázatot is be tudnak adni. A Várépítő pályázat arról szól, hogy
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építési anyagokra lehet pályázni, elég szűk keretek vannak. Sikerült helyi vállalkozókkal
felmérni az anyagszükségleteket. Közel 18-19 cég vonultatja fel a termékeit. Az óvodánál
független ettől a pályázattól úgy tervezi az önkormányzat a költségvetését, hogy a
nyílászárókat mindenféleképpen szeretné kicserélni, függetlenül attól, hogy nyernek a
pályázaton vagy nem.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
javasolja egyhangúlag a pályázaton való részvételt.
Kondor Géza polgármester: augusztus 4-től van szünet az óvodában, augusztus 20-ig el
fogják végezni a munkát az óvodában. Tudják, hogy mikor és miből csinálják, és ehhez
segítenek az ismertetett pályázatok.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: elmondja, a
térburkolatnál van egy olyan mondat, hogy „az önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a
területrendezési, ill. altalaj kialakítását saját hatáskörben végzi”, itt is lesz helyi vállalkozó
benne.
Kondor Géza polgármester: ha lehet, önkormányzati saját dolgozókat be tudnak vonni, ill.
gépi munkáktól kezdve a helyi vállalkozóknak komoly lehetősége van. Aki a határozati
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
24/2014. (II.10.) Kt. határozat
a) Révfülöp Nagyközség Képviselő Testülete egyetért Révfülöp és Térsége Napközi
Otthonos Óvoda tervezett felújításával, hozzájárul az ezzel kapcsolatos pályázat
benyújtásához és a tervezett beruházás megvalósításához. Kötelezettséget vállal,
hogy amennyiben az átadásra került terméket nem a pályázatnak megfelelően
használja fel, annak ellenértékét számla ellenében a felajánló cégnek megtéríti.
b) A Képviselő-testület egyetért Révfülöp Halász utca központi részén tervezett
térburkolat kialakításával, és az ezzel kapcsolatos pályázat benyújtásával.
Egyben kötelezettséget vállal hogy a területrendezési, illetve altalaj kialakítását
saját hatáskörben és pénzügyi keretéből, vagy egyéb lehetőségeiből (pl.
közmunka) oldja meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: az a) pontra vonatkozóan 2014. február 26.
a b) pontra vonatkozóan 2014. március 31.
15.)Támogatás iránti kérelmek.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a következő támogatási kérelmek érkeztek az
önkormányzathoz:
Veszprém
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Ajkai
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Katasztrófavédelmi Kirendeltség Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság,
Révfülöp Nagyközség Polgárőrsége, Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Révfülöpi
Honismereti Egyesület támogatási kérelme. Javasolja, egyenként döntsenek a kérelmekről.
1.)Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kérelme.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság
40.000 Ft támogatást javasol.
Eitner József Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság 40.000 Ft
támogatás biztosítását javasolja.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Badacsonytomaji
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére 40.000 Ft támogatás biztosításával kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
25/2014. (II.10.) Kt.határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelmét
megismerte és 40.000 Ft. összegben támogatja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átadásáról
kössön megállapodást, és intézkedjen annak kifizetéséről.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt
tájékoztassa.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. március 31.
1.)Révfülöp Polgárőrség kérelme.
Kondor Géza polgármester: A polgárőrség újjáalakult és kezdeti aktivitásuk remélhetőleg
sokáig megmarad és köszöni a tevékenységüket, munkájukat. A munkájukhoz az alábbi
segítségre van szükségük. Ismerteti a polgárőrség kérelmét. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja a helyiség átadását ill. 300 km megtételig javasolja a Suzuki gépkocsi
biztosítását feladataik ellátásához.
Eitner József Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangulag
javasolja a polgárőrség részére feladataik ellátáshoz a helyiség ill. a Suzuki gépkocsi
használatának biztosítását.
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Kondor Géza polgármester: aki támogatja a polgárőrség kérelmét kézfelemeléssel
szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
26/2014. (II.10.) 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
Révfülöp Nagyközség Polgárőrség részére az alábbi, természetbeni támogatást
nyújtja:
A Révfülöp Káli u. 17. szám alatti IKSZT épületben egy helyiség használatát,
valamint az önkormányzat tulajdonban lévő Suzuki gépkocsit havi 300 km
megtételének erejéig, üzemanyag ellátással együtt.
A támogatás célja: a Polgárőrség feladatai ellátásának segítése
A felhasználás határideje: folyamatos
Az Egyesület a támogatásról rendszeresen, a tárgyévet követő év február 28-áig
köteles elszámolni.
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.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
a támogatás biztosításáról.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2014. március 10.
- a támogatás biztosítására: a megállapodás megkötését követően, az abban
foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított
határidő lejártát követő testületi ülésen.
3.) Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatási kérelme.
Kondor Géza polgármester: ismerteti a kérelmet. A támogatás célja a feladat ellátása, a
felhasználás határideje: 2014. december 31. Az egyesület 2015. január 31-ig köteles
elszámolni a felhasználással. A tűzoltóegyesülettel kapcsolatban elmondja, ők tevékenyen
belefolytak eddig is a munkákba, téli időszakban segítséget nyújtottak a mentésben,
hőségriadó alatt több alkalommal locsolták az utcákat, nyári nagy koncert biztosításában
tevékenyen részt vettek, ezért egy fillért nem kértek. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság
egyhangúlag 100.000 Ft támogatás biztosítását javasolja.
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Eitner József Oktatási Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
100.000 Ft támogatás biztosítását javasolja az egyesület részére.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: az
együttműködési megállapodásban leírták, hogy a kapott támogatást az egyesület
alapfeladatainak ellátására, védőeszköz vásárlásra fogja felhasználni.
Kondor Géza polgármester: biztonságot jelent a településnek is, hogy ilyen közel van
tűzoltóság. Szavazásra bocsátja, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
27/2014. (II.10.) 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
Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (8254. Kővágóörs Dózsa György utca
1.) egyszeri 100.000 Ft-tal, azaz Százezer forinttal támogatja.
Elhatározza továbbá, hogy az Egyesülettel együttműködési megállapodást köt,
melynek tervezetét megismerte, jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az
aláírására.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület
bankszámlája javára.
A támogatás célja: az egyesület alapfeladatainak ellátása, védőeszköz vásárlás
A felhasználás határideje: 2014. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2015. január 31-ig köteles elszámolni.
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: 2014. március 10.
- 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.
3.)Honismereti Egyesület támogatási kérelme
Kondor Géza polgármester: a Villa Filip honismereti közlöny nyomdai és egyéb költségek
fedezésére 50.000 Ft támogatás biztosítását kérte. Kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
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Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja a kiadvány megjelentetéséhez 50.000 Ft támogatás biztosítását.
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: egyhangúlag javasolja az
50.000 Ft támogatás biztosítását.
Kondor Géza polgármester: aki egyetért az 50.000 Ft támogatás biztosításával a
Honismereti Egyesület részére kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
28/2014. (II.10.) 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 Honismereti Egyesületet (Révfülöp Iskola u. 6. ) egyszeri 50.000 Ft-tal,
azaz Ötvenezer forinttal támogatja. A támogatás kifizetése egy összegben
utalással történik az Egyesület bankszámlája javára.
A támogatás célja: Villa Filip honismereti közlöny megjelentetése, nyomdai
költségei
A felhasználás határideje: 2014. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2015. január 31-ig köteles elszámolni.
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.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2014. március 10.
- 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.
16.Szúnyogirtáshoz megállapodás megkötése a Balatoni Szövetséggel.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a Balaton térségében a szúnyogirtás koordinálását a
Balatoni Szövetség végzi. A tavalyi évben nem kellett hozzájárulást fizetni. Az idei évben
jelezték, hogy mekkora összeggel kell a településnek hozzájárulni. Aki turizmussal és
idegenforgalommal foglalkozik, ennek a súlyát kell, hogy érezze.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, három biológiai és öt kémiai irtást terveznek. A
védekezési terület Révfülöp tekintetében a biológiailag kezelt 20 ha, a kémiailag kezelendő
terület nagysága 120 ha. Erre vetítve az összeg 1.028.700 Ft, amit a Balatoni Szövetség
számlájára kellene átutalni.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.
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Bizottsági vélemény
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja a támogatás biztosítását.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a fenti összeg biztosításával
kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
29/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Képviselő Testülete egyetért a 2014. évi szúnyoggyérítés
tárgyában a Balatoni szövetséggel történő 1 028 700 Ft összegű megállapodás
megkötésével.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. február 28.
17.)Révfülöp
2396 hrsz. alatti (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő) ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Kondor Géza polgármester: elmondja, ezen ingatlanra az önkormányzatnak elővásárlási
joga van, ehhez kell egy nyilatkozat az önkormányzat részéről. Kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag javasolja, hogy ne éljen az önkormányzat az elővásárlási jogával.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az elővásárlási jogról történő
lemondással, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
30/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel az egyes
állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény 39 § (1) bekezdésére – nyilatkozik, hogy a Győr
Megyei Jogú Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Révfülöp 2396 hrsz. alatti
ingatlan tekintetében elővásárlási jogával n e m kíván élni.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről a Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályát
értesítse.
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Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2014. február 28.
18.)Révfülöp Napközi Otthonos Óvoda felújítására pályázat benyújtása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, ez a pályázat ugyan az a pályázat, amit tavaly
kétszer meghirdettek. Ezt a pályázatot mindenképpen be kell nyújtani. Ha nyernek, még
nagyobbat tudnak lépni. Ennek előkészítése egyszerűbb, mint a másiké, az előző pályázatot
kellett aktualizálni. Ennek a benyújtásához ismét kell testületi határozat, ezért került
benyújtásra. Megkérdezi Müller Mártont kívánja-e kiegészíteni?
Müller Márton főtanácsos: elmondja, megjelent a 4/2014. számú BM rendelet,
ugyanezekkel a feltételekkel kiírta ezt a pályázatot, ismerteti a főszámokat. A beruházás br.
bekerülési költsége 9.724.418 Ft, ebből az önrész összege 1.944.884 Ft, pályázati összeg
7.779534 Ft.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag támogatja a pályázat benyújtását.
Kondor Géza polgármester: ha már kétszer nem nyertek, harmadszorra már csak sikerül
nyerni. Be kell nyújtani mindenképpen.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki a részvételt támogatja, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
31/2014. (II.10.) 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 4/2014. (I.31.) 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 Képviselőtestület a 2014. évi költségvetésében biztosítja.
A fennmaradó részre 7 779 534 Ft összegben az önkormányzat pályázatot nyújt
be.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő
benyújtására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. február 13.
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19.)Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak
csökkentése érdekében.
(Írásos kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Mártont, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, egy formális döntésről van szó. Ivóvíz és
csatornaszolgáltatás támogatására be lehet nyújtani egy pályázatot, ezt egy gesztor
önkormányzat nyújtotta be eddig, most az önkormányzatnak kell erről nyilatkoznia. Erre egy
elvi döntést kellene hozni.
Kondor Géza polgármester: a határozati javaslatban annyi kiegészítés lenne, hogy a
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok
aláírására, a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. Kéri
a bizottság véleményét.
Bizottsági vélemény
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag támogatja a pályázat benyújtását.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
32/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Képviselő Testülete pályázatot nyújt be a 2014. évi
lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatásához a 8/2014 (I.31.) BM
rendelet alapján, a lakossági díjak csökkentése érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos
dokumentumok aláírására, a pályázat benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
teendők lebonyolítására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. február 14.
20.)Salföld Községnek, Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó társuláshoz
történő csatlakozási kérelme.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, Salföld eddig is a révfülöpi óvodába és iskolába
hozott gyermekeket, ennek ellenére Salföld nem a révfülöpi óvodai társulás tagja és nem is a
révfülöpi iskolai körzetbe tartozik. A bizottsági ülésekkel egyidőben ülésezett Salföld
képviselő-testülete, ahol ez napirenden volt. A mai testületi ülés előtt volt egy óvodai társulási
ülés. Az óvodai társulás tagja Révfülöp, Balatonrendes és Ábrahámhegy. A mai ülésen itt volt
Fábián Gusztáv Salföld polgármestere és elmondta, hogy csatlakozni kíván Salföld község a
révfülöpi óvodai társuláshoz. Ennek a csatlakozásnak az ideje augusztus 20. Illetve
tájékoztatta a polgármester úr, hogy az iskolai körzethez is kérni fogják, hogy a révfülöpi
iskolai körzethez is átcsatlakozzanak. Mindenképpen jó és pozitív kihangzású dolog. Erről
kell az érintett testületeknek dönteni a csatlakozási szándékról. Megkérdezi jegyző asszonyt,
hogy most csak az óvodáról vagy az iskoláról is tudnak dönteni?
Dr. Szabó Tímea jegyző: most csak az óvodáról, az iskoláról még nem.
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Kondor Géza polgármester: amikor az iskolai körzethatárokról kellett dönteni a testület
hozott egy olyan okos döntést, hogy kérelmezzük, hogy Salföld is ehhez az iskolakörzethez
tartozzon. Iskolába olyan helyre lehet menni, ahova Volán busszal meg lehet oldani a bejárást.
Salföld és Révfülöp között közvetlen buszjárat nem létezik. Azért, hogy ezt Salföld be tudja
vállalni, ebben szerepet kell vállalni, hogy helyi busszal be tudjon járni Révfülöpre. Ahhoz,
hogy ezt Salföld meg tudja oldani, van kisbusza, Révfülöpnek és Ábrahámnak is. Eddig a két
busz tele volt, a salföldi busz, amúgy is jött a révfülöpi óvodába hozta a gyermekeket, illetve
út közben vett salföldi iskolást és hozott Révfülöpre, illetve Pálköve-rendes magasságából
vett fel olyan gyerekeket, akik a révfülöpi buszba nem fértek be. Segítséget nyújtottak.
Salföld kérte, hogy járuljanak hozzá az iskolába járáshoz és ehhez tartozik majd a 21.
napirendnél kért egy ilyen hozzájárulást, amit vele személyesen egyeztetett. 10 hónapról van
szó, havi 30.000 Ft üzemanyag hozzájárulást szeretne kapni a révfülöpi önkormányzattól. Azt
az összeget, amit az államtól kapnak, átengedi Révfülöp önkormányzatának. Úgy gondolja,
30.000 Ft-tal tudják támogatni. Ez a révfülöpi busz költségét is kíméli. Így vannak a buszok
száz százalékosan kihasználva. Most összevont két napirendet szavazni külön-külön kell.
Bizottsági döntést erre nem tudtak hozni. Most érkezett meg a polgármester anyaga. Tehát
napirend, hogy Salföld kéri az óvodai társuláshoz történő csatlakozást.
Dr. Szabó Tímea jegyző: ehhez kiosztásra került egy előterjesztés és egy határozati javaslat,
amit annyiban kellene kibővíteni az első bekezdés végén, hogy hozzájárul a társuláshoz való
csatlakozáshoz 2014. augusztus 20-tól.
Kérdés, észrevétel
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: itt ennek gesztus értéke
van, harc van a gyerekekért, minden iskola szeretné megtartani, illetve növelni még a
gyermeklétszámát, hogy fennmaradhasson. Az iskolának létérdeke, hogy minél több gyermek
járjon ide, nyilván gazdaságosabban működik. Örülnek neki, ha Salföld idehozza a gyerekeket
és nem Badacsonytomajra.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: támogatni
kell, nem csak azért jönnek ide, hogy közelebb van és hozzájárulnak a benzinköltséghez,
hanem itt minőségi munka folyik. Jó híre van az iskolának a továbbtanuló gyermekek között
is. A társulási megállapodásban benne van, aki társulni akar az kötelezettséget vállal arra,
hogy a többletköltségeket viseli és kötelezőnek ismeri el. Van-e olyan a társulásban, aki nem
fizet esetleg?
Dr. Szabó Tímea jegyző: ebben a társulásban nincs olyan.
Kondor Géza polgármester: ez a társulás mindig problémamentesen működött. Soha semmi
probléma nem merült fel. Jó az együttműködés.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, minden önkormányzatnak van fizetési kötelezettsége,
közösen fogadja el a társulási tanács a költségvetést a polgármesterek körében. Salföld
korábban is fizetett, attól függetlenül, hogy nem volt társulási tag, ha nem is annyit, mint
amennyi jutott volna rá, ha társulási tag lenne. Salföldnek a döntésében szerepe lesz, hogy
vállalja a költségeknek a megfizetését, ez igazából nem kérdéses. Ebben a társulásban nem
voltak olyan problémák, mint a szociális társulás esetében, viszont Balatonrendesnél
előfordul, hogy elmarad a fizetési kötelezettségeivel, de ettől függetlenül ugyanúgy ez számon
van tartva az ő oldalukon.
Kondor Géza polgármester: aki támogatja Salföld község óvodai társuláshoz történő
csatlakozását, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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33/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 89. §-a, valamint a
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási
megállapodás 16. pontja alapján hozzájárul Salföld település Révfülöp és Térsége
Óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz történő csatlakozásához 2014. augusztus
20-tól.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Salföld község
Polgármesterét és a Társulási Tanácsot értesítse.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal
21.)Gyermekszállításra megállapodás megkötésének kezdeményezése Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata és Salföld Község Önkormányzata között.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: az előterjesztés kiosztásra került, kéri a 30.000 Ft hozzájárulás
biztosítását, cserében lemondanak a támogatásról Révfülöp javára.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: Salföld
mennyi állami támogatást kap?
Dr.Szabó Tímea jegyző: Salföld nem kap erre. Akkor van állami támogatás, ha egyrészt csak
az óvodás gyermekek után, ha óvodai társulás óvodájába jár a gyermek a körzetéből, akkor
gyakorlatilag a gesztor önkormányzat tud ez után normatívát igényelni. Van további feltétel
is, ha van kísérő a buszon. A vezetőn kívül van egy további kísérő. A megállapodásnál ebben
ki kell térni, nekik ezt vállalni kell.
Kondor Géza polgármester: aki a határozati javaslattal egyetért kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,ellenszavazat, tartózkodás nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
34/2014. (II.10.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Salföld
Község Önkormányzata részére hozzájárulás fizetését a nem kötelező felvételi
körzetes Révfülöpi Óvodába és Iskolába történő gyermekszállítás költségeihez
havi 30.000,-Ft összegben.
A hozzájárulás esetén Salföld Község Önkormányzata vállalta, hogy a
falugondnoki busszal Salföld településről és Kővágóörs-Pálköve településről a
révfülöpi óvodába és iskolába szállítja a gyermekeket.
Salföld Község Önkormányzat kijelentette, hogy a szállított gyermekek után
igénybe vehető szállítással kapcsolatos költségtérítésre, normatívára nem tart
igényt, arról Révfülöp Nagyközség Önkormányzat javára lemond.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Salföld Község
Önkormányzattal történő megállapodás aláírására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: február 28.
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Kondor Géza polgármester: a mai napon született döntések alapján egy nagy fejlődés
küszöbén állnak, ezek komfortérzet növelő fejlesztések. Köszöni a bizottsági elnököknek,
tagoknak az aktív közreműködését, azért, hogy ezeket a döntéseket meghozták és megmerték
hozni és a fedezetet elő tudták teremteni.
Tisztelt Televízió előtt ülő nézők! Felhívja a figyelmet, hogy jövő héten kezdődnek a Téli
Esték programsorozat. Ismerteti a programokat.
Bejelentések.
Szabó Sándor Pál képviselő: a közvilágítással kapcsolatban elmondja, folyamatban van még
az a felújításra váró közvilágítási program, amit tavaly elkezdtek. Van még egy hiányosságuk,
ami folyamatban van.
Kondor Géza polgármester: közvilágítással kapcsolatban elmondható, a hiányzó nem
működő világítótestek észlelésében a polgárőrség is bevonta magát, járőrszolgálatuk során
külön naplót vezetnek arról, hogy hol, mi nem ég. Ezzel megkönnyítve az önkormányzat
munkáját és lehetővé téve, hogy ezek a hibák minél előbb megszüntetésre kerüljenek.
Köszöni a tévénézők figyelmét, fontos döntések voltak, nagyon eredményesen, köszöni a
türelmet, reméli, hogy a Téli Esték programsorozatban minél többen résztvesznek.
Megköszöni a részvételt, a képviselő-testületi ülését 18.30 órakor berekeszti.
kmft

Kondor Géza
polgármester

Dr.Szabó Tímea
jegyző
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