
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 30-án (hétfőn) 16.00
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester,
Török Péter alpolgármester,
Szegi János képviselő,
Eitner József képviselő,
Simon László képviselő,
Szabó Sándor Pál képviselő. (6 fő)

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

Kondor Géza polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt és a televízió előtt
ülő nézőket, akik a szerdai napon láthatják a képviselő-testület ülését.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképest, mivel a 6 fő képviselő-testületi tagból 5
fő képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.

Előterjeszti  a  képviselő-testületi  ülés  javasolt  napirendi  pontjait.  Elmondja,  hogy  12.  napirendi
pontként javasolja megtárgyalni, amelyet a bizottságok már tárgyaltak, az Országos Mentőszolgálat
nyári telephely iránti kérelmének elbírása c. napirendi pontot. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását.

N a p i r e n d

1.) A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  szervezett
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  7/2011.(V.25.)  önkormányzati
rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

2.) A  közterületek  használatáról  és  a  közterületek  rendjéről  szóló  11/2010  (VI.2.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.) A parkolókról, a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló 8/2003.
(V.26.) rendelet hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

4.) Akadálymentes vízi bejáró közbeszerzési eljárása. (szóbeli előterjesztés)
(A döntési javaslatot a közbeszerzésre vonatkozó szabályokra tekintettel a képviselő-
testület tagjai a Községházán megtekinthetik. 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

5.) Általános Iskola tornaterem átalakítására árajánlatok. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

6.) Építéshatóság tájékoztatás kérése HÉSZ értelmezés tárgyában.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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7.) Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma meghatározása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

8.) Sportegyesület támogatás iránti kérelme.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

9.) Mátrix Stúdió hasznosítása. (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

      10.)Császtai és Szigeti strandokon lévő helyiségekre beadott kérelmek elbírálása.
            Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
      11.)Közös tulajdonban lévő víziközmű rendszerre vonatkozó képviseleti szerződés 
             jóváhagyása.

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
       12.) Országos Mentőszolgálat nyári telephely iránti kérelmének elbírása
             Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

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 írásos anyagot mindenki megkapta, szóbeli kiegészítése nincsen.

Eitner  József  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  elnöke:  elmondja,  két  fő  adott  be
önkormányzati segély iránti kérelmet, amely alapján egy fő részére 25.000 Ft támogatás, 1 fő részére
pedig 20.000 Ft önkormányzati segélyt állapított meg a bizottság.

Kérdés, hozzászólás:

Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke: kérdése, hogy a kilátó
hogy áll? A mozi lefedés kérdésével hogyan állnak?

Kondor Géza polgármester: a kilátó műszaki átadása a szerdai napon lesz, az állványzatot leszedik.
Szerdától már teljesen látogatható lesz. A műszaki ellenőrrel és Papp Zoltán Tamás úrral csütörtökön
megtörténik a hivatalos átadás-átvétel, de a holnapi napon Müller Mártonnal, Papp Zoltán Tamással,
illetve a kivitelezővel egy előzetes bejárást tartanak azért, hogy megbizonyosodjanak arról,  hogy a
kilátó minden feltételnek megfelel. Ha ma reggel nem ez a szakadó eső van, akkor már le is bontották
volna az állványokat. A mozi lefedésével kapcsolatban elmondja, a vállalkozó azt közölte, hogy erre a
szezonra már nem tudja megvalósítani a mozi lefedését, dolgozik rajta.

Szavazásra bocsátja,  aki  elfogadja a lejárt  határidejű határozatokról  szóló jelentést  a kiegészítéssel
együtt, kézfelemeléssel szavazzon.

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

97/2014. (VI.30.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű
határozatokról szóló jelentést a kiegészítésekkel együtt elfogadja.

2



1.)A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  szervezett
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  7/2011.(V.25.)  önkormányzati  rendelet
módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  ezzel  a  rendeletmódosítással  arról  kell  döntést
hozniuk,   hogy  azoknak,  akiknek  eddig  lehetőségük  volt  a  jegyző  előtt  nyilatkozattal
kijelenteni azt, hogy a nyár folyamán tartózkodnak az ingatlan használatától, ettől kezdve a
szolgáltató  kérésére,  ezt  közvetlenül  a  szolgáltatóhoz  beadott  közüzemi  számlák
bemutatásával  lesz lehetőségük megtenni.  Illetve ebben a rendeletben pontosítják az idény
jellegű szemétszállítás terminusát, amit április 15 és október 15 közötti 6 hónapos időszakra
állapítanák meg. 
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, egy-két olyan fogalom, amely az új hulladéktörvényben
változott  átvezetésre kerülne, így például, hogy tulajdonos helyett, ingatlanhasználó, vagy a
szelektív  hulladékgyűjtés  helyett  az  elkülönített  gyűjtés  fogalmak  használata.  A bizottsági
ülésen a hatálybalépéssel és az átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatban állást foglalt mindkét
bizottság.  Ennek  megfelelően  a  rendelet  végét  ennek  alapján  átírta,  ezt  az  ülés  előtt
megkapták  a  képviselők.  A  környezetvédelmi  tárgyú  rendeletekhez  szükséges  a
környezetvédelmi  felügyelőség véleményének  a  kikérése.  Ez  a  véleménykérés  megtörtént,
választ  még nem kaptak.  Esetleg,  még ha olyan jellegű válasz lesz,  akkor módosítanak a
hulladékrendeleten.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottsági véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag elfogadására javasolja a rendeletmódosítást.

Kérdés, észrevétel:
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  a  jegyző
asszonytól  kérdezi.  Az  új  hulladéktörvény  kötelezővé  teszi  minden  ingatlan  tulajdonos
szerződéskötését  a  Próbióval.  Ha  valaki  szemétgyűjtő  zsákot  vesz,  az  nem  mentesíti  a
szerződés alól ugye?
Dr. Szabó Tímea jegyző: attól függ. Egyébként korábban is kötelező volt a területen levő
valamennyi  ingatlantulajdonosnak,  ill.  most  már  ingatlanhasználónak  a  közszolgáltatás
igénybevétele. Nyilvánvaló, hogy az alapvetően beépített ingatlanokra és háztartási hulladékra
vonatkozik.  Például  nem  a  mezőgazdasági  jellegű  hulladékra.  A  zsákkal  kapcsolatban
elmondja, két típusú zsák létezik, az egyik az, ami az alkalmilag képződő többlethulladéknak
az összegyűjtésére szolgál, ez arról szól, amikor valakinek van egy 60 literes, vagy akár 120
literes hulladékgyűjtő edénye és 1-2 alkalommal több háztartási hulladéka gyűlik össze, akkor
ebben a zsákban tudja pluszba kitenni a hulladékgyűjtéskor. A másik típusú zsák pedig arra
szolgál,  hogy  vannak  olyan  ingatlanok,  amelyek  a  közszolgáltató  járműveivel  nem
közelíthetőek meg, és esetükben gyakorlatilag zsák egységcsomag vásárlásával váltható ki a
hulladékgyűjtő edényzet. 
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  ezt  a
csomagot is szerződéshez kell kötni?
Dr. Szabó Tímea jegyző:  meg kell  fizetni  itt  is  a szállításnak a költségét  és nem csak a
zsáknak, mint terméknek az árát. 
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: meddig kell
megkötni ezt a szerződést az ingatlantulajdonosoknak?
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Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  ez  folyamatos  kötelezettség.  Amikor  használatba  veszi,  és
amikortól  háztartási  hulladék  képződik,  a  használatbavételi  engedélytől  kezdve  ez  a
kötelezettség fennáll.

Török  Péter  alpolgármester:  többször  volt  ez  a  hulladékgyűjtés  téma  és  mindenféle
megközelítésben érdekesség. A rendelet nyilván egyértelműen szabályozza, hogy miről van
szó. Nagyon sok olyan hétvégi nyaralótulajdonos van, aki ő, mint központban lakó látja, hogy
vasárnap  délutáni  időszakban  megérkeznek  a  kis  nem  vásárolt  egységcsomagjukkal  és
elhelyezik a köztéri szemetesládákban. Ennek a kérdésnek továbbra is van egy probléma köre,
amit úgy gondol mindig figyelembe kell venni, vagy legalábbis kutatni kell utána, hogyan
lehetne ezen még finomítani, hogy ne így történjen. Amit ez a rendeletmódosítás szintén nem
old meg, csak másként szabályoz.

Dr. Szabó Tímea jegyző: ez így van. Gyakorlatilag a gyakorlatban kell megoldani, de erre
vonatkozóan  is  már  megindult  az  előkészítő  munka.  Lekérték  a  közszolgáltatótól  az
ingatlanok,  illetve  tulajdonosok listáját,  akik  szerződéssel  rendelkeznek.  Ezt  a  listát  össze
fogják  vetni  az  adónyilvántartással  és  egyéb  rendelkezésre  álló  nyilvántartással  és
amennyiben  találnak  olyan  ingatlanokat,  akik  nincsenek  szerződéssel  ellátva,  ezt  a
szolgáltatónak jelezni fogják.

Török Péter alpolgármester:  elmondja,  ez még a jobbik eset, amikor itt  elhelyezik,  és a
rosszabb az, amikor a Kacsajtos – Ecséri részen, az erdő szélén „végzik” a hétvégi csomagok. 

Kondor Géza polgármester: elmondja a Káli u. 17. sz. telephelynél továbbra is lehetőség
van  konténerbe  Probiós  zsákba  elhelyezni  a  szemetet.  Szemetet  buszmegállókba,  egyéb
helyeken  kirakni  zsákban,  úgy  gondolja  mostantól  azért  sem  érdemes,  mert  ezeken  a
klasszikus  helyeken  kamerával   figyelik  a  helyeket.  Meg  van  arra  a  lehetőség,  hogy  a
kirakókat   beazonosítsák  és  meg  is  fogják  tenni  a  lépéseket  arra,  hogy  ezt  a  jelenséget
megszüntessék. Úgy gondolja, amit alpolgármester úr jelzett a hétvégén, amikor mennek haza
a nyaralótulajdonosok, nem is annyira potyautasok rakják ki ezeket a zsákokat,  hanem főleg
azok,  akik  nem kívánják  egy héten  keresztül  kint  hagyni  a  szemetes  kukájukat  a  pénteki
szemétszállításig.  Egy  hétig  kint  van  a  kuka,  annak  a  sorsa  bizonytalan.  A  hazautazás
időpontja  általában  hétfő  reggel,  vasárnap  este.  A  következő  szemétszállítás  időpontja,
péntek-szombat,  amikor  még  nincsenek  itt.  Valóban  ez  probléma.  Igazából  az
ingatlantulajdonosnak kellene megbeszélni a szomszéddal vagy egyéb segítőkkel, hogy az ő
kukájukat juttassák vissza a megfelelő helyre, vagy ha nem, akkor vegyenek igénybe Probiós
zsákot,  aminek  az  elszállítása  legalább  fedezet  arra,  hogy fizetve  legyen  az  elszállítás  és
megsemmisítés  kérdése.  A  feltételeket  és  befogadóképességet  a  telephelyen  biztosították.
Örvendetes, hogy évről-évre szinte megduplázódik az igénybevevők száma. Sokan keresik a
zsákokat. Az a tapasztalat, nem feltétlenül Révfülöpiekről van szó, hanem Káli-medencéből
átutazókról, akiknek az üres szemetes kosár kísértés. Kér mindenkit, hogy a szemetet a Káli u.
17.  sz.  alatti  telephelyre  hozzák  be.  Aki  a  rendeletmódosítást  elfogadja,  kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a 
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7/2014. (VII.10.) rendeletet

A  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  szervezett
közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről  szóló  7/2011.(V.25.)  önkormányzati
rendelet módosításáról.

2.)A  közterületek  használatáról  és  a  közterületek  rendjéről  szóló  11/2010  (VI.2.)
önkormányzati rendelet módosítása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza  polgármester:  elmondja,  ezzel  a  napirenddel  azért  kezdtek  el  foglalkozni,
miután az előző ülés előtt megkereste az önkormányzatot egy cég, aki ruhabegyűjtő konténert
szeretett  volna  kihelyezni.  Ahhoz,  hogy ezt  biztosítani  tudják,  meg  kellett  a  jogi  hátteret
teremteni. Ezzel egy lépcsőben a jelenleg kint lévő konténernek is e rendelet módosításával
megteremtik a törvényes feltételeit.

Dr.  Szabó Tímea jegyző:  ez  a  módosítás  hulladékgyűjtő  edények,  illetve  újrahasználatra
szánt  termékek  gyűjtésére  szolgáló  konténereknek  az  elhelyezésére  ad  lehetőséget
közterületen,  illetve  megteremti  annak a  szabályait,  mert  erre  is  ugyanúgy engedélyt  kell
kérni, mint az egyéb típusú közterület-használatra. 

Kondor Géza  polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:

Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke : a bizottság egyhangúlag
támogatja a rendeletmódosítás elfogadását.

Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  bizottság
egyhangúlag javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.

Dr .Szabó Tímea jegyző:  elmondja két variáció volt a rendelettervezetben, és mind a két
bizottság azt támogatta, ami az ingyenes elhelyezést biztosítja.

Kérdés, észrevétel:

Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke:  elmondja a
bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez a cég, aki ezt kérte az is egy vállalkozás, azért is lett
rendeletmódosítás megalkotva, hogy vállalkozónak egy ilyen jellegű tevékenységre ne kelljen
területbérletet fizetnie. Úgy döntöttek a bizottsági ülésen, hogy egy évre ideiglenesen kapja
meg az engedélyt, mert nem tudják mi lesz a sorsa ezeknek a használt ruháknak. Ha esetleg
kereskedelmi célra adja tovább, olyan bevétele  származik belőle,  ami után úgy gondolják,
hogy területbérletet kell fizetni érte, akkor jövőre ez megváltozhat.

Kondor Géza polgármester:  A megfontolás lehetőségét megtartották.  A bizottsági ülésen
hangzott el, hogy ennek igazából két haszna van, az egyik az, amennyiben karitatív célokra
kerül,  akkor  az  egy pozitív  dolog,  ha  pedig  csak  egyszerűen  ujrahasznosításra  az  is  egy
pozitív dolog. Aki a rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
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Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a

8/2014. (VII.10.) rendeletet

A  közterületek  használatáról  és  a  közterületek  rendjéről  szóló  11/2010  (VI.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

3.)A parkolókról, a járművek elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról szóló 8/2003.
(V.26.) rendelet hatályon kívül helyezése.(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja,   az  előző  ülésen  parkolók  hasznosításáról  hoztak
határozatot,  aminek  során  gyakorlatilag  az  a  rendelet,  ami  a  parkolók  biztosításáról  szól
előkerült hosszú évek után. A Kormányhivataltól érkezett egy törvényességi felhívás, aminek
az a lényege, hogy ez a parkolókról szóló rendeletnek a hatályban tartása  2013 január 1. óta
törvénysértő, mert a korábbi megalkotásra vonatkozó felhatalmazás az OTÉK-ból hatályon
kívül helyezésre került, ezért  hatályban a továbbiakban ez a rendelet nem maradhat. Ezért
szükséges  hatályon  kívül  helyezni,  ez  azonban  nem  jelenti  azt,  hogy  a  parkolókkal
kapcsolatos szabályozás az ezen túl hiányozni fog. Egyrészt azért, mert az OTÉK-ban vannak
erre  vonatkozó szabályok,  másrészt  pedig  arra  van lehetőség,  hogy ha el  szeretne  térni  a
képviselő-testület  az OTÉK-beli szabályoktól, akkor a helyi  építési szabályzatban alkosson
erre vonatkozó szabályozást. 
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag
támogatta a rendelet hatályon kívül helyezését.
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag támogatta a rendelet hatályon kívül helyezését.

Dr.  Szabó  Tímea  jegyző: az  előterjesztés  tartalmaz  egy  határozati  javaslatot  is,  amely
magáról a törvényességi felhívásról szól, hogy azzal egyetértenek és intézkedést tesznek. Itt
két szavazás szükséges.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  aki  egyetért  az  előterjesztés  határozati  javaslatával,
kézfelemeléssel szavazzon.

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

98/2014. (VI.30.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  a  parkolókról,  a  járművek  elhelyezéséről,  parkolóhelyek
biztosításáról  szóló  8/2003.  (V.  26.)  önkormányzati  rendelettel  szemben  tett
törvényességi felhívásával, és az abban tett intézkedési javaslattal egyet ért. 

A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  és  a  tett
intézkedésről a Veszprém Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.
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Felelős:   Kondor Géza, polgármester
Határidő: a törvényességi felhívásban meghatározottak szerint

Kondor Géza polgármester:  szavazásra bocsátja,  aki  elfogadja a rendelet  hatályon  kívül
helyezését, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül megalkotja a

9/2014. (VII.10.) rendeletet
A  parkolókról,  a  járművek  elhelyezéséről,  parkolóhelyek  biztosításáról  szóló
8/2003. (V.26.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.

4.)Akadálymentes vízi bejáró közbeszerzési eljárása. (szóbeli előterjesztés)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  mint  már  több  alkalommal  lekommunikálták,
közmeghallgatáson  képet  is  mutattak  róla,  az  önkormányzat  100  %-os  támogatottsággal,
mindkét strandra 5 millió Ft bekerülési költségű vízi bejárót nyert. Ezek a vízi bejárók már
legyártásra kerültek, de tekintettel arra, hogy Révfülöp kettőt nyert,  az egész északi parton
nyerhető nyolcból, meghaladta a 8 millió forintos közbeszerzési határt és ezért közbeszerzési
eljárást  kellett  lefolytatni.  Az előző  ülésen  megbízták  a  közbeszerzést  lebonyolítót,  aki  a
közbeszerzést lefolytatta, és az ő általa javasolt jelöltnek a megerősítésére kellene egy testületi
döntés.  A  Sinclair  Bt-t  javasolták  ők  kivitelezésre.  Ennek  a  vízi  bejárónak  az  első
példányának  az  átadása  pénteken,  a  Balatongyöröki  strandon megtörtént.  Látták  működés
közben,  tökéletes,  esztétikus.  Mozgáskorlátozottak  tartottak  egy bemutatót.  Amennyiben a
közbeszerzési  eljárást  most  megerősítik,  valószínű  ez  két  héten  belül  telepítésre  kerül  a
strandokra. Parti csatlakozási lehetőségeket, ez víznyomással működik,  már telepítették és
elvileg a felállítása egy egész napot sem vesz igénybe. Ehhez kellene a megerősítés. Kéri a
gazdasági bizottság véleményét.

Bizottság vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag  a Sinclair Bt-tét javasolja kivitelezőnek, az ő ajánlatuk volt a legjobb.

Kérdés, észrevétel:
Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja,  azt  is  ki  kell  mondani  a  képviselő-testületnek,  az
ajánlattételi felhívásra két érvényes ajánlat érkezett, az egyik a Sinclair Bt-től, a másik a Gold
Utazó  Bt-től.  Mivel  az  ajánlattételi  felhívásban  a  megadott  értékelési  szempont  a
legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatás  volt,  ezért  az  érvényes  ajánlatot  tevők  közül  a
Sinclair Bt-t nyilvánítja nyertesnek a képviselő-testület és vele köt szerződést az ajánlatban
szereplő nettó 10 millió forint + Áfa, bruttó 12.700.000 Ft áron.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  ezt  elfogadja,  kézfelemeléssel
szavazzon.

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

99/2014. (VI.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az „akadálymentes vízi
bejáró telepítése”  tárgyú közbeszerzési  eljárás  eredményét  az  alábbiak szerint
állapítja meg:
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Az  ájánlattételi  felhívásra  2  érvényes  ajánlat  érkezett.  Az  egyik  a  Sinclaier
Astrapool Uszodatechnikai Bt-től, a másik a Gold Utazó Bt-től. Az ajánlattételi
felhívásban  megadott  értékelési  szempont:  a  legalacsonyabb  összegű
ellenszolgáltatás volt.
Az érvényes ajánlatot tevők közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást a
Sinclair  Asptropool Uszodatechnikai Bt (9700 Szombathely, Orgona u. ) tette az
alábbiak szerint: 10.000.000 Ft +  2.700.000 (áfa), bruttó 12.700.000 Ft a 2 db
akadálymentes  vízi  bejáró,  ezért  a  képviselő-testület  a  Sinclaier  Asptrapool
Uszodatechnikai Bt-t nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja, és elhatározza, hogy az
ajánlattételi felhívás, valamint a benyújtott ajánlat alapján vele köt szerződést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: a közbeszerzési eljárásban meghatározottak szerint

5.)Általános Iskola tornaterem átalakítására árajánlatok. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Mártont, hogy a beérkezett  ajánlatokról adjon
tájékoztatást.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, az általános iskola tornaterem bejárat átalakítására az
engedélyezési  tervdokumentációt  a  Harmónia  Bt  elkészítette,  az  önkormányzat  az  I.  fokú
építési  hatóságnál  az  engedélyezési  eljárást  megindította.  Ezután  elkészült  a  tárgyi
beruházásnak  az  árazatlan  költségvetése,  melyet  kiküldtek  négy  vállalkozó  részére.  A
megadott határidőre három ajánlat érkezett be. A Csécs és Társa Bt Révfülöp br. 5.557.349
Ft-os ajánlatot adott,  a SPERO-BAU Kft. Révfülöp br. 5.590.568 Ft-os ajánlatot  adott,  az
Ujvári Építőipari Kft. Kővágóörs br. 5.690.994 Ft-os ajánlatot adott. Ezeket az árajánlatokat
elküldték Molnár Tibor építészmérnök részére, aki a beruházásnak a műszaki ellenőre. A mai
napon  kaptak  választ  tőle,  ismerteti  a  levelet.  „Révfülöp  Általános  Iskola  tornaterem
akadálymentesítésére  átalakítására  érkezett  kivitelezői  árajánlatokat  kiértékeltem.  A
legolcsóbb ajánlatot adó Csécs és Társa Bt kivitelezővel javasolom a vállalkozási szerződés
megkötését.”
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági,  Településfejlesztés és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság
egyhangúlag  a Csécs és Társa Bt-t javasolja kivitelezőnek, övé volt a legkedvezőbb árajánlat.

Kondor  Géza  polgármester:  ugyanarra  az  árazatlan  költségvetésre  kértek  ajánlatokat.
Elmondhatják, hogy nagyon kicsi szórás volt, nagyon éles versenyben jött ki ez az eredmény.

Kérdés, észrevétel.
Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztés  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke:  elmondja,
mindhárom ajánlattevő révfülöpi vállalkozó.

Kondor Géza polgármester: elmondja,  amennyiben megszavazza a testület  ez az iskolai
felújítás  el  fog  kezdődni  augusztus  hónapban.  Azt  még  tudni  kell,  hogy engedélyeztetési
folyamat  alatt  áll  a  munkának  egy  része.  Az  elképzelhető,  hogy  először  az
akadálymentesítéses  feladatok,  előtetők  készülnek el,  és  az  ajtók  kivágása.  Ami engedély
köteles az elképzelhető, hogy a munkának a végével fog megvalósulni, tekintettel arra, hogy
ezt nekik a szerződésbe is bele kell venni, hogy ami engedélyhez kötött, azt csak az engedély

8



birtokában lehet elvégezni. Reális esély van arra, hogy a tervezett kezdést augusztus 21-én
lehet  elkezdeni  tekintettel  arra,  hogy az  iskola tornaterme  addig  bérbe van adva.  Nagyon
bíznak  benne,  hogy  ez  az  engedély  augusztus  21-ig  jogerős  lesz,  és  a  teljes  munka
elvégezhető  az  iskolakezdésig.  Szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  Csécs  és  Társa  Bt.
árajánlatát, kézfelemeléssel szavazzon.

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

100/2014. (VI.30.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Általános  Iskola
tornaterem átalakítására beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot
adó Csécs és Társa Bt. Révfülöp ajánlatát fogadja el br. 5.557.349.- Ft összegben.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  kivitelezői  szerződés
megkötésére.

Felelős:     Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. július 15.

6.)Építéshatóság tájékoztatás kérése HÉSZ értelmezés tárgyában.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Mártont, hogy ismertesse az előterjesztést.
Müller  Márton  főtanácsos:  elmondja  a  tapolcai  építéshatóság  megkereste  az
önkormányzatot  azzal,  hogy a  helyi  építési  szabályzatban  a  „látszó  felületekként  ajánlott
természetes  építőanyagok  használata”kifejezés  pontosításra  szorul  egy  konkrét  üggyel
kapcsolatban.  Itt  felmerült  a  kérdés,  ha  az  építési  tevékenység  során  korcolt  cinklemez
lefedést  használnak,  akkor  elfogadható-e  a  helyi  építési  szabályzat  szerint.  Szakértőket
kerestek  meg  ezzel  kapcsolatban,  a  szakértők  véleménye  alapján  javasolják,  hogy  az
önkormányzat úgy értelmezze ezt a kérdést, hogy a cinklemez fedést is alkalmazhatóvá tegye
az építési eljárásban. 
Kondor  Géza  polgármester:  a  bizottsági  ülésen  Papp  Zoltán  Tamás  úr  ezt  részletesen
kifejtette,  kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztés és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a módosítást.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  aki  egyetért  az  előterjesztés  határozati  javaslatával,
kézfelemeléssel szavazzon.

101/2014. (VI.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szakértői vélemények
alapján a HÉSZ értelmezése vonatkozásában úgy dönt, hogy a korcolt cinklemez 
fedés alkalmazásának engedélyezését elfogadhatónak tartja, és javasolja a 
hivatkozott engedélyezési eljárás során és a további  építéshatósági gyakorlatban 
is. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Irodája részére küldje meg. 

Felelős: Kondor Géza, polgármester
Határidő: 2014. július 15.

Kondor Géza polgármester: tehát ettől kezdve a korcolt cinklemez a cseréppel Révfülöpön a
HÉSZ-be is beépítésre fog kerülni és alkalmazható lesz. 
Dr. Szabó Tímea jegyző: itt most a HÉSZ jelenlegi rendelkezéseinek az értelmezéséről szól,
de  úgy nyilatkozott  a  tervező  cég,  hogy gyűjtik  ezeket  az  állásfoglalás  kéréseket  és  erre
figyelni fognak a jelenlegi módosításnál, hogy ez ne maradjon ilyen kérdőjeles. Most ez csak
arról szól, hogy a most hatályban levő, mint jogalkotó képviselő-testület úgy értelmezi, ahogy
az a határozati javaslatban szerepel.

7.)Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma meghatározása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  elmondja,  az élelmezésvezető  már  több alkalommal  jelezte,
hogy a Révfülöpi iskola konyháján foglalkozni kell sürgősen a nyersanyag normatíváknak a
módosításával.  Az  előterjesztésben  három  másik  környező  településnek  is  normatíváját
felhozta példaként. Be kell látni, hogy itt komoly elmaradásba vannak. Előre jelzi, hogy itt
pillanatnyilag nem térítési díj növelésről, hanem nyersanyag normatíva növeléséről van szó.
Ami  valószínűleg  egy későbbi  őszi  alkalommal  a  térítési  díjaknak  a  növelését  sem teszi
tovább halaszthatóvá,  ami  nem jelenti  azt  feltétlenül,  hogy az  igénybevevőkre  hárítják  az
egész összeget. Most arról kell dönteni, hogy a nyersanyag normatívát az előterjesztés szerinti
szintre emeljék. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemények:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
támogatja a nyersanyag normák emelését az előterjesztés szerint.
Szegi János Gazdasági,  Településfejlesztés és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság
egyhangúlag támogatja a nyersanyagnorma növelését az előterjesztés szerint.

Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, ez a szeptembertől változó gyermekétkeztetési szabályok
miatt szükséges alapvetően.

Kondor Géza polgármester: ebbe különösebb beleszólás nincsen, biztosak benne, hogy ezt a
felsőbb döntéshozók jól átgondolták, nekik nincs más választásuk, mint alávessék magukat az
akaratuknak és ennek az első lépcsője a normatíváknak az emelése. A bizottságok támogatják
az előterjesztést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Ha nincs észrevétel,  testületi  szinten is erősítsék meg a döntést,  aki elfogadja a normatíva
emelést az előterjesztés szerint, kézfelemeléssel szavazzon.

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

102/2014. (VI.30.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat
főzőkonyháján alkalmazott nyersanyag költség emelést 

a) az előterjesztés szerint elfogadja, és 2014. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint
állapítja meg nyersanyag költséget:
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ÓVODA   ISKOLA
                                                                          I. korcsoport                     II. korcsoport
       Ebéd :                        -                                         205 Ft                            220 Ft            

Háromszori 
étkezés:                   300 Ft        335 Ft                             360 Ft  

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az élelmezés vezetőt
tájékoztassa.

        Felelős: Kondor Géza
        Határidő: 2014. július 15.

8.)Sportegyesület támogatás iránti kérelme.
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a sportegyesületnek a költségvetésben különítettek el
egy támogatást, aminek az első részletét már folyósították az év első részében. Fülöp Zoltán
elnök  úr  jelezte,  hogy  szükségük  lenne  a  második  részletre  is  és  ehhez  ő  benyújtotta  a
megfelelő  együttműködési  dokumentációkat  és  beszámolókat  és  ez  alapján  kéri,  hogy  a
második részlet folyósítását is az előterjesztés alapján a testület folyósítsa. Kéri a bizottságok
véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: a bizottság egyhangúlag
javasolja a kérelem támogatását.
Szegi János Gazdasági,  Településfejlesztés és Turisztikai Bizottság Elnöke:  a bizottság
egyhangúlag javasolja a támogatás folyósítását.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  aki  egyetért  az  előterjesztés  határozati  javaslatával,
kézfelemeléssel szavazzon.

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

103/2014. (VI.30.) 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  Nagyközségi  Sportegyesületet  (8253  Révfülöp,  Iskola  u.  2.)  egyszeri
700.000 Ft-tal, azaz Hétszázezer forinttal támogatja.  

A  támogatás  kifizetése  egy  összegben  utalással  történik  az  Egyesület
bankszámlája javára. 

A támogatás célja: az Egyesület működési kiadásainak támogatása.

A felhasználás határideje: 2014. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2015. január 15-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. 
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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. július 20. 
- 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.

9.)Mátrix Stúdió hasznosítása. (szóbeli előterjesztés)
Kondor  Géza  polgármester:  a  tavaszi  ülésen  döntést  hoztak,  hogy  azokat  az
üzlethelyiségeket,  amelyeket  a  pályázat  lejártáig  nem  hasznosítottak  hirdessék  tovább.
Továbbhirdették őket, de továbbra sem érkezett konkrét ajánlat. Viszont a Mátrix Stúdióra
érkezett  a  Balatonboglári  Csavargőzös  Műemlékhajót  üzemeltetőtől  egy  együttműködési
megkeresés.  A  megkeresés  lényege,  ők  a  túlsó  parton  ezt  a  hajót  már  üzemeltetik  nagy
sikerrel.  Nagyon  komoly  együttműködési  folyamatok  vannak  a  két  település  között  ezzel
kapcsolatban.  Konkrétan  12-én  az  általános  iskolások  modellező  szakköre  kapott  ott
lehetőséget egy hosszabb kiállítás lebonyolítására és népszerűsítésére a tevékenységüknek. Az
üzemeltető Kopasz Árpád megkereste az önkormányzatot és a következő javaslatot adta: ők a
volt  Mátrix  Stúdió  helyiségét  a  saját  költségükön  feljavítanák,  és  kiállításra  alkalmassá
tennék, berendeznék kiállítási eszközökkel, tárgyakkal. Biztosítanák a hozzá való munkaerőt.
Az önkormányzatnak az épületet kellene rendelkezésre bocsátani és a hozzávaló víz-, villany
díjak megfizetését. Első lépcsőben erre a szezonra megpróbálnák ezt az együttműködést és az
ebből levont konzekvenciák után el lehet dönteni, hogy a következő szezonra egy hosszabb
távú együttműködést  esetleg  akarnak-e folytatni  az ügyben.  Jelezték  az  előterjesztésben a
turisztikai jelentőségét. Ha már úgy alakult a sors, hogy azt a hajót bogláron vetette partra,
mint  műtárgyat,  akkor  ennek  egy  szárazföldi  objektuma  nem  biztos,  hogy  rossz  lenne
turisztikailag. A volt Mátrix Stúdió hasznosítása évek óta eredménytelen volt. Kéri a bizottság
véleményét.

Bizottsági vélemény:

Szegi János Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai Bizottság elnöke:  mivel nem
érkezett  semmiféle  vállalkozótól  árajánlat,  kapóra  jött  ez  az  ajánlat.  Több  lehetőség  lesz
legalább a helyieknek is kiállítani, legalábbis a hajómodellezőknek. Támogatásra javasolja a
bizottság.
Kondor Géza polgármester:  úgy gondolja turisztikailag ez mindenképpen egy előrelépés.
Annál rosszabb látvány nincs, mint bezárt üzlet Révfülöp központjában.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  azzal  egyetért,  hogy  ezt  az
együttműködési megállapodást kössék meg és üzemeltessék közösen ezt a kiállítást a vázolt
feltételekkel, kézfelemeléssel szavazzon.

12



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

104/2014. (VI.30.) Kt. határozat
Révfülöp   Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülte  egyetért  a  Magyar
Hírek  Alapítvány  a  Balatonboglári  Balaton  Csavargőzös  Műemlékhajó
üzemeltetetője  (képviselő:  Kopasz  Árpád)  és  Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzat  Képviselő-testülete  között  együttműködési  megállapodás
megkötésével a volt Mátrix Stúdióban kialakításra kerülő Balaton Csavargőzös
Műemlékhajó  két  településen  történő  megjelentetésével,  közös  programok
szervezésével. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. július 30.

10.)Császtai és Szigeti strandokon lévő helyiségekre beadott kérelmek elbírálása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja,  az  évek  óta  ott  játékboltot  üzemeltető  Márfiné
Bedics Gabriella tett ajánlatot. Kéri Müller Mártont, hogy ismertesse a részleteket.
Müller  Márton  főtanácsos:  elmondja,  Márfiné  Bedics  Gabriella  a  tavalyi  feltételekhez
hasonlóan szeretné bérelni a Császtai  strandon lévő üzlethelyiséget.  A tavalyi  évben nettó
200.000 Ft + Áfa bérleti díjat fizetett, a bérlet időtartama július 1-től augusztus 31-ig szólt. A
másik kérelme a Szigeti strandra vonatkozik. A Szigeti strandon üresen álló üzlethelyiségbe
raktározás céljából a tavalyi évben 50.000 Ft + Áfa bérleti díjat fizetett, szintén július 1 és
augusztus 31 között. Ezekkel a feltételekkel szeretné bérbe venni ezt a két üzlethelyiséget.
Kondor Géza polgármester: a gazdasági bizottság tárgyalta az előterjesztést és úgy tudja ott
két pontosítás merült fel a fizetés módjával a bérlettel kapcsolatos teendőkkel kapcsolatban.
Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény
Szegi  János Gazdasági,  Településfejlesztési  és Turisztikai  Bizottság Elnöke:  elmondja,
támogatják,  hogy  vállalkozó  jött  oda,  meg  helyi.  Azzal  a  módosítással,  amivel  a  többi
vállalkozó  szerződését  is  kötötték,  hogy  az  inflációs  emelkedést  vegyék  bele  és  előre
fizetéssel javasolják a szerződés megkötését. A bérleti idő után a helyiség kiürítését és olyan
állapotban történő átadását, mint amilyenben átvették.

Kondor Géza polgármester: az infláció egy ilyen összegnél komolyabb terhet nem jelent az
üzemeltetőre. A bérleti díj kifizetése nem okozhat gondot. Ha ilyen feltétellel elfogadja, az
ajánlattevő a testület javaslatát akkor felhatalmazza a testült arra, hogy ezt a bérleti szerződést
akkor megkösse. Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel erősítse meg.

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

105/2014. (VI.30.) Kt. határozat
a) Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

2014.  július  1-  2014.  augusztus  31.  időpontok  között  a  Révfülöp  Császtai
strandon lévő 22 m2  nagyságú üzlethelyiség  ajándékcikk,  árusítás  céljából
200 000 Ft + Áfa, Szigeti strandon lévő 25 m2  nagyságú helyiség raktározás
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céljából 50 000 Ft + Áfa összegért Márfiné Bedics Gabriella ( 8373 Rezi, Deák
Ferenc u. 19.) egyéni vállalkozó részére bérbeadásra kerüljön.

b) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés
megkötésére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. július 1.

11.)Közös  tulajdonban  lévő  víziközmű  rendszerre  vonatkozó  képviseleti  szerződés
jóváhagyása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr.  Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja,  ezzel  a  témával  már  december  óta  foglalkoznak
időnként,  visszatérően.  Vannak  olyan  víziközmű  rendszerek,  aminek  a  területén  több
önkormányzat,  sőt  az  állam is  érintett.  Révfülöp  vonatkozásában  ez  a  Balaton  V/2  régió
megnevezésű  víziközmű  rendszer.  Az  új  viziközmű  törvény  alapján  egy  ilyen  rendszer
vonatkozásában  egy  tulajdonos  ill.,  egy  ellátásért  felelős  lehet,  illetve  egy  üzemeltetési
szerződés.  Ezzel  kapcsolatban  a  jelenlegi  döntés  arról  szólna,  hogy a  tulajdonosok közül
gyakorlatilag a Magyar Államot és az ő képviseletében eljáró vagyonkezelő Zrt.-tét jelöljék ki
a képviseleti  jognak a gyakorlására.  Ez azt jelenti,  hogy ő köti  majd meg az üzemeltetési
szerződést  a  Révfülöp  tulajdonában  levő  víziközmű  eszközökre  is,  viszont  részletesen
szabályozva van ebben a szerződésben, hogy ennek az üzemeltetési szerződésnek a tervezetét
meg kell majd küldeni véleményezésre az önkormányzatnak. 
Kondor Géza polgármester: folyamatosan dolgoznak a víziközművek állami kezelésben és
tulajdonba adásán. Az elmúlt egy évben már több alkalommal kellett erre irányuló döntéseket
hozni. Elsődleges szempont, hogy az ivóvízellátást a lakosságnak biztosítsák, és amennyiben
abba az irányba mennek a dolgok ezt az állam szeretné ellátni, nyilvánvaló dolog, hogy ennek
van egy könyvszerinti értéke nem biztos, hogy célszerűbb azzal élni, amikor a mérleg másik
serpenyőjében  az  van,  hogy  esetleg  a  saját  költségükön  kellene  százmilliós  felújításokat,
átalakításokat végezni. Kéri a bizottság döntését.

Bizottsági vélemény:

Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag támogatta a javaslatot, ugyan itt június 27-ig van  határidő. 

Dr. Szabó Tímea jegyző: igen, erről beszélt velük, nyilván ez minél sürgősebb számukra,
viszont jelezte, hogy több önkormányzattal sem üléseznek addig. Egyébként ez a múlt héten
érkezett.  Múlt évben már első körben hoztak döntést,  ez csak az azóta érkezett  javaslatok
bedolgozását tartalmazza.

Kérdés, észrevétel nem  hangzott el.

Kondor  Géza  polgármester:   aki  egyetért  az  előterjesztés  mellékletét  képező  szerződés
elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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106/2014. (VI.30.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  közös
ellátási  felelősséggel  érintett  víziközmű-rendszerek  feletti  képviseletről  szóló
szerződést.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

12.) Országos Mentőszolgálat nyári telephely iránti kérelmének elbírása
Kondor  Géza  polgármester:  elmondja  az  Országos  Mentőszolgálat  megkereste  az
önkormányzatot,  hogy  Révfülöpön  ezen  a  nyáron  is  szeretnének  kihelyezett  ideiglenes
mentőállomást üzemeltetni és ehhez keresnek megfelelő helyiséget.  A gazdasági bizottsági
ülésen felmerült, hogy az IKSZT épületében lévő egyik üzlethelyiség, ami még szabadon áll,
a másikat a polgárőrségnek támogatásként már átengedték,  mint irodát és pihenőhelyet,  az
ikertestvérét  a  másik  helyiséget  felajánlanák  részükre.  A  gazdasági  bizottság  ülésén
egyetértett  ennek  felajánlásával.  Azóta  megtörtént  a  bejárás  és  amennyiben  a  testület  ezt
megerősíti  majd,  hogy a nyári  hónapokra ezt  a  helyiséget  átengedjék.  Ez nekik megfelel,
köszönettel veszik. Annál jobb célra használni egy üzlethelyiséget, mint Révfülöpön bármikor
elérhető  mentő  legyen  három percen belül,  ennél  jobb döntést  nem lehet  hozni  egy ilyen
üzlethelyiséggel  kapcsolatban.    Abból  a  szempontból  még  praktikusabb  az  ő  szakmai
elmondásuk szerint, hogy onnan a Káli úttól kezdve bármelyik  helyiség jobban elérhető, mint
a  volt  Császtai  strandi  helyiség  a  zsákutcából,  vasúti  átjáróval  nehezítette  is  az  átkelést.
Néhány éve annak a padlásterében már voltak elhelyezve, de azt be kell látni, hogy méltatlan
40 fokos melegben semmiféle infrastruktúrával  nem rendelkező helyiség volt. Ha a testület
ezt  jóváhagyná  köszönettel  vennék,  mert  nagyon  megfelelne  az  ő  feladatukhoz.  Kéri  a
bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény

Szegi János Gazdasági,  Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság
egyhangúlag  támogatta  a  kérést.  Akkor még a bizottsági  ülésen nem volt  tisztázott,  hogy
melyik helyiséget fogadják el, volt strandi és az IKSZT épületben lévő üzletet. A bizottság is
az IKSZT épületét jobbnak látná közlekedés szempontjából is. Azóta megtörtént bejárás.

Kondor Géza polgármester: azóta megtörtént a bejárás és az IKSZ épületben lévő helyiséget
választották. 

Szegi  János  Gazdasági,  Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  Elnöke: meddig
lesznek itt?

Kondor Géza polgármester: konkrét időpontot nem tud, július 1-től a nyár végéig. Egy helyi
mentőállomás mindennél többet ér. Igazából akkor lenne a legboldogabb, ha akár egész évben
igénybe vennék, mert az egy biztonságot adna az itt lakóknak és a körzetben lakóknak. Ennek
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az  üzletnek  a  rezsijét  szívesen  magára  vállalná  az  önkormányzat.  Aki  ezt  elfogadja  és
támogatja, kézfelemeléssel szavazzon.

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

107/2014. (VI.30.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Országos  Mentőszolgálat  kérésére  a  nyári  kihelyezett  ideiglenes  mentőállomás
működtetésére, üzemeltetésére július 1-től a nyár végéig, a Révfülöp Káli u. 17. sz
IKSZT épületben lévő üzlethelyiség kerüljön kialakításra.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedés
megtételére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Bejelentések:
Szegi János Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: nem tudja a
tévében meg lehet-e mutatni az iskola tornaterem felújítás képét.  Nem csak arról van szó,
hogy  két  ajtót  nyitnak  a  tornateremre,  ami  a  menekülő  útvonalat  biztosítja  a
katasztrófavédelmi  előírások  szerint.  Tavaly  már  nem  lehetett  rendezvényt  tartani  itt.  A
tornaterem körbe viacolor burkolatot kap és még egy megközelítése lesz a tornateremnek, a
hátsó ajtón keresztül, ahol most raktár van. Azon kívül belső nyílászárók cseréje is meg fog
történni és a belső folyosó, ami az iskola, valamint a tornaterem amin megközelíthető, az is
zárható lesz. Akkor is igénybe lehet venni a tornatermet, amikor az iskola zárva lesz. Le lehet
teljesen szeparálni a tornatermi részt.
Kondor Géza polgármester: Az elmúlt közmeghallgatáson ezt elég részletesen kifejtették,
de úgy gondolja esetleg a tervrajzoknak, látványtervnek a bevágását, ha meg tudják oldani
szerkesztett formában be raknák a témakörhöz.
Dr. Szabó Tímea jegyző: ha a tervező hozzájárul. 
Kondor Géza  polgármester:  valószínű  hozzájárul,  bízik  abban,  hogy hamarosan  már  az
elkészült termet is meg tudják mutatni nem csak a tervrajzot. Nem hiszi, hogy ez vita tárgyát
képezi.
Török Péter alpolgármester: lenne egy észrevétele, amellyel részben megkeresték, részben
ő is  látja  a problémát.  A településen  a parkolók használatával  kapcsolatban felmerült  egy
olyan igény úgy tűnik,  amiben a kamionok parkolása is  szerepel,  és ebben keresték meg.
Végül is ott zajlik előttük a folyamat. Többször előfordult, hogy a település központjában lévő
parkolóban  egy-két  kamion  áll  rendszeresen,  amelynek  úgy a  behajtása,  mint  a  kihajtása
kisebb problémákat okoz. Például az egyik virágoskert szigetet teljesen széttaposták. De nem
is ez a dolog lényege, hanem az, hogy van ilyen igény, hogy kamionnal is meg kellene állni a
településen. Ezt kellene szerinte valahogy rendezni, mert egyrészt a köztéri parkolókban elég
sok helyet foglal el egy ilyen autó, másrészt rendeletben is szabályozva van, hogy ott nem
lehet megállni ilyen jellegű gépjárművekkel. Azt javasolná, hogy ezzel a településfejlesztési
bizottság  valamilyen  szinten  foglalkozzon.  Ő  tudná  javasolni,  hogy  esetleg  a  tüzéppel
szembeni területet, mint olyat, esetleg ki lehetne jelölni ilyen célra, ami igazából nem zavarja
a településközpontban történő parkolást.  És ezeknek az autóknak is  valamilyen  megoldást
találna. Úgy tűnik, helyi viszonylatban is van igény, hogy munkával kapcsolatban valahol az
ilyen jellegű járműveket tárolni kell, másrészt meg az ad hoch jelleggel ide tévedő autóknak is
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valahol  meg kell  állni  és  úgy tűnik,  hogy ezt  a helyet  szívesen választották,  ami   nem a
legideálisabb ebből a szempontból, mert nem alkalmas az ilyen jellegű járművek parkolására.
Ezt szeretné javasolni,  ha ebben valamilyen pozitív előrelépés történne, az úgy az igénnyel
fellépők  számára  is  megoldás  lenne,  mint  az  önkormányzat  számára,  hogy  a  parkolót
normálisan lehessen használni
Kondor Géza polgármester:  köszöni az észrevételt  és az volt benne a szimpatikus,  hogy
nem a drasztikus kitiltásról volt csak szó, hanem az alternatíva kereséséről is. Tudni kell, hogy
az  egyik  kamion,  ami  rendszeresen  ott  áll,  az  egy  helybeli  szakembernek  jelent
munkalehetőséget,  amennyiben  ő  ezt  nem  tudná  Révfülöpön  megoldani  valószínűleg  a
munkája kerülne veszélybe. Mindenképpen úgy gondolja az alternatíva megtalálása lenne a
következő lépcső.  Egy dolog biztos,  mindenhol  meg lehet  állni,  ahol  ezt  tábla  nem tiltja.
Nyilvánvaló egy aszfaltos, biztonságos helyen hagyni egy autót egyszerűbb, mint amit kint
javasolt alpolgármester úr. Talán ott nem lenne annyira biztonságos gázolaj, egyéb anyagok
biztonsága szempontjából. Nem tudja megerősíteni, hogy a rendeletük tiltja a nagyobb autók
megállását. Ezt egy KRESZ táblával lehetne tiltani, azzal,  hogy teherautóval behajtani tilos. 
Dr. Szabó Tímea jegyző:  ő sem tudja és most helyezték hatályon kívül a parkolókról szóló
rendeletet. De összenézik az OTÉK-kal, ezt meg kell nézni.
Kondor Géza polgármester: nyári hónapokban főleg hétvégén okozhat gondot, több autónak
elfoglalja a helyét. Tudni kell, hogy ezt az autót az egész településen már „végigüldözték”. Ez
a két hely van, a mostani és a tüzép előtti. Ezt meg kellene vele beszélni, hogy ez neki nem
felelne-e meg. Lehetséges, hogy az is megfelel neki. 
A  következő  testületi  ülés  szeptember  8-án  lesz.  A  testületi  munka  tovább  folytatódik,
legalább  két  rendkívüli  testületi  ülésről  tud,  amit  a  nyár  folyamán  meg  kell  tartani.
Megköszöni  az  aktív  és  konstruktív  részvételt.  A  képviselő-testület  ülését  16.58  órakor
berekeszti.

Kmft.

Kondor Géza Dr. Szabó Tímea
Polgármester          jegyző
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