JEGYZŐKÖNYV
Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. május 28-án
(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.
A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett
jegyzőkönyv.
Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Dr. Németh Csaba, Székely Szabolcs, Simonné
Lakosi Erzsébet, Eitner József képviselők.
A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Müller Márton főtanácsos,
Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy a 8 tagú
képviselő-testületből 5 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesők személyére. Javasolja Eitner József képviselő urat és
Simonné Lakosi Erzsébet képviselő asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül
elfogadja az ülés jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József és Simonné Lakosi Erzsébet
Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot.
Simonné Lakosi Erzsébet Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke:
kérdése, hogy a Magyar-Finn Baráti Társaság által beadott kérelmet, most nem tudnák
megtárgyalni, mivel a tűzijáték lebonyolítását el kell kezdeni.
Miklós Tamás polgármester: mivel a civil szervezetek részére adható támogatásokat már
túllépték, nincs rá pénz. Közös rendezvény keretében ez megoldható.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:
Napirend
1.)

Révfülöp Szepezdi utca burkolat felújítására a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz TEUT pályázat benyújtása, önerő biztosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
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2.) Révfülöp úthálózatának felmérése üzemeltetésére, fejlesztésére vonatkozó ajánlat
elbírálása, megbízás adása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester
1.)Révfülöp Szepezdi utca burkolat felújítására a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácshoz TEUT pályázat benyújtása, önerő biztosítása.
Miklós Tamás polgármester: elmondja a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz
szeretnék benyújtani pályázatot Révfülöp Szepezdi utca burkolat felújítására. 422 m hosszú,
jelentős szerepet tölt be Balatonszepezd-Révfülöp települések közötti kapcsolódó
forgalomban. Az utca jelenlegi állapotában kigödrösödött, az aszfalt emulziós burkolat több
helyen elkopott, kátyúzással nem javítható. A projekt bruttó bekerülési költsége 8.792.077.- ,
Ft, ebből saját forrás 4.396.038.- Ft, igényelt támogatás 4.396.038. Ft. A pályázat
benyújtásának határideje 2009. június 2. A pályázatot bonyolító írja, az Aditus Zrt. akivel
átalánydíjas szerződést kötött az önkormányzat. Lejárt már a három ingyenes pályázat
elkészítése, de végül is tárgyalások folyamán vállalták, hogy ingyen elkészítik az anyagot az
önkormányzat segítségével. Sok lakossági bejelentés érkezett, felmerült a Halász utca
felújítása is, de több mint 10 milliós nagyságrendű lenne, ehhez saját forrást nem tudna az
önkormányzat biztosítani. Ismerteti a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Miklós Tamás polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a Szepezdi utca burkolat
felújítására a pályázat benyújtásával kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
64/2009. (V.28.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Révfülöp Szepezdi utca burkolat felújítására az önkormányzat a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz TEUT pályázatot nyújtson be.
A projekt bruttó bekerülési költsége: 8.792.077.- Ft, ebből saját forrás:
4.396.038.- Ft, igényelt támogatás 4.396.038. Ft. A saját forrást az önkormányzat
költségvetésében a felhalmozási előirányzatok pályázatok előkészítése, önerő
biztosítása címen biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. június 2.
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2.)Révfülöp úthálózatának felmérése üzemeltetésére, fejlesztésére vonatkozó ajánlat
elbírálása, megbízás adása.
Miklós Tamás polgármester: elmondja, a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság ülésén szerepelt április 27-én a település úthálózat felmérésére, üzemeltetésére,
fejlesztésére vonatkozó árajánlat elbírálása. Bizottsági ülésen úgy határoztak, hogy kérjenek
még más árajánlatot is, így képviselő-testület elé nem került tárgyalásra az anyag. A hivatal
jelenleg nem rendelkezik olyan egységes nyilvántartással, amely tartalmazná részletesen az
utcahálózat hosszát, a kitelepített forgalomtechnikai elemek pontos felmérését. Ezen kívül
hiányzik a települési úthálózat naprakész állapotfelmérése is, amely alapján eldönthető lenne,
hogy hol vannak azok az azonnali beavatkozást igénylő veszélyforrások, melyek
megszüntetést igényelnek, illetőleg a meglévő úthálózat mely részeit kellene a későbbiek
során felújítani. Ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni fel kell mérettetni az úthálózatot. A
hivatal ajánlatot kért még a veszprémi közútkezelőtől Kht-tól is, többszöri telefonhívásra a
tegnapi nap személyesen kijöttek és eljuttatták az árajánlatukat. Felkéri Müller Márton
főtanácsost, ismertesse milyen anyag került kiküldésre.
Müller Márton főtanácsos: ismerteti, a kiküldött anyagot.
Miklós Tamás polgármester: árajánlatukat megtették a Közútkezelő kht. 600.000.- Ft +Áfa, az
ajkai cég 360.000.- Ft+Áfá-ra tett ajánlatot. Fontos lenne minél előbb elindítani ezt a munkát.
Székely Szabolcs képviselő-testület tagja: nem lehetne megnézetni a községháza előtti út
forgalmi rendjét is? Szeretné, ha ez konkrétan benne lenne ebbe a kérésbe.
Dr. Németh Csaba képviselő: maximálisan támogatja képviselő úr felvetését.
Miklós Tamás polgármester: megvizsgáltatják a neuralgikus pontokat. Aki egyetért azzal,
hogy a Bakony Plastiroute Kft 360.000.- Ft + Áfa árajánlatával és erre vonatkozó vállalkozói
szerződés megkötésével, kézfeltartással szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:
65/2009. (V.28.) határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az
önkormányzati helyi úthálózat állapotfelmérésével. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Bakony Plastiroute Kft-vel (Ajka Ibolya u. 2.) 360.000.- Ft
+ Áfa összegben a vállalkozói szerződést megkösse.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: 2009. június 15.
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Miklós Tamás polgármester: megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 15.30 órakor
berekeszti.
kmft.

Miklós Tamás
polgármester

Hamarné Szöllősy Emília
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Eitner József

Simonné Lakosi Erzsébet
képviselő-testület tagjai
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