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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 12-én (kedd) 7,15 órai 

kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Török Péter  alpolgármester 

  Eitner József   képviselő 

  Miklós Tamás   képviselő 

  Sümegi Gábor   képviselő 

  Slemmer József János    képviselő  (6 fő) 

 

Szabó Sándor Pál képviselő bejelentette távolmaradását. 

 

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

 

Kondor Géza polgármester: köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen a megjelent képviselő 

urakat. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő 

és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendi javaslatát. Megkérdezi, hogy a napirenddel 

egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

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. 2016. évi Közbeszerzési Terv módosítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Révfülöp Káli úti járda és csapadékvíz elvezetés III. szakasz építése tárgyú 

közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság megalakítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Révfülöp Káli úti járda és csapadékvíz elvezetés III. szakasz építésére ajánlati felhívás 

elfogadása, ajánlattételre felkért vállalkozások meghatározása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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5. Pályázatok benyújtásáról hozott döntés kiegészítése  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

1. 2016. évi Közbeszerzési Terv módosítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Kondor Géza polgármester: A 2016. évi Közbeszerzési Terv módosítására a Káli úti járda és 

csapadékvíz elvezetés III. szakasz építése miatt van szükség. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a 2016. évi Közbeszerzési Terv 

módosításával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

az alábbi határozatot: 

 

68/2016. (IV.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi közbeszerzési terv 

módosítását elfogadja.  

 

 

2. Révfülöp Káli úti járda és csapadékvíz elvezetés III. szakasz építése tárgyú közbeszerzési 

eljárásához bíráló bizottság megalakítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Meg kell nevezni azokat, akik a bíráló bizottság tagjai. Ugyanazokat a 

személyeket javasolja megválasztani. A VeszprémBer Zrt részéről közbeszerzési és jogi szakértőként 

Takácsné Dr. Kovács Évát, jogi szakértőként Dr. Szabó Tímeát, pénzügyi szakértőként Egyedné Kovács 

Margitot, műszaki szakértőként Müller Mártont.  Van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a közbeszerzési eljáráshoz bíráló 

bizottság tagjainak személyével, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

az alábbi határozatot: 

 

69/2016. (IV.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Révfülöp, Káli úti járda, és 

csapadékvíz elvezetés III. szakasz építése” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az 

alábbiak szerint hozza létre: 

 

Elnök: Takácsné Dr. Kovács Éva, közbeszerzési és jogi szakértelem 

Tagja: Dr. Szabó Tímea, jogi szakértelem 

  Egyedné Kovács Margit, pénzügyi szakértelem 

  Müller Márton, műszaki szakértelem 
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3. Révfülöp Káli úti járda és csapadékvíz elvezetés III. szakasz építésére ajánlati felhívás 

elfogadása, ajánlattételre felkért vállalkozások meghatározása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Kiküldték az anyagot. A Folyondár 2008. Kft. és a Strabag Általános 

Építő Kft. már dolgozott a településen, elégedettek voltak a munkájukkal, ezért javasolja őket meghívni. 

A VeszprémBer Zrt. a Baumeister Kft. és a Zsilip 2008 Víz- és Mélyépítő Kft. meghívására tett még 

javaslatot. Négy vállalkozást kell felkérniük ajánlattételre. A feltételeket a múltkor a testületi ülésen 

meghatározták.  Van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az ajánlattételi felhívással és a 

dokumentációval, meghívott vállalkozásokkal, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

az alábbi határozatot: 

 

70/2016. (IV.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a „Révfülöp, Káli úti járda, és 

csapadékvíz elvezetés III. szakasz építése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 

és a dokumentációt elfogadja. 

A Képviselő-testület ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat kívánja meghívni: 

 

- Baumeister Kft. (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.) 

- Folyondár 2008 Kft (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) 

- Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.) 

- Zsilip 2008 Víz-és Mélyépítő Kft (1073 Budapest, Osvát u. 17. III. em. 27.) 

 

 

4. 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Kondor Géza polgármester: Ez a legutóbbi testületi ülés óta érkezett, határidős a dolog. Ahhoz, hogy 

csökkenteni tudják a lakossági víz- és csatornadíjat ismét be kell adni a pályázatot.  Van-e valakinek 

kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a 2016. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

az alábbi határozatot: 

 

71/2016. (IV.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 
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A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

 

Határidő: 2016. április 21. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

 

 

 

 

5. Pályázatok benyújtásáról hozott döntés kiegészítése  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Kondor Géza polgármester: A piacnál kapcsolatos pályázatnál jelezték, hogy a helyrajzi számot is fel 

kellett volna tüntetni, ezért szükséges az elmúlt ülésen hozott határozat kiegészítése.   Van-e valakinek 

kérdése, észrevétele?  

 

Müller Márton főtanácsos: A helyrajzi számot be kell nyújtani mindkét pályázatra vonatkozóan, akkor 

ezt a pályázatíró nem közölte, úgy, hogy annyi kiegészítése van a határozatnak, hogy a helyrajzi 

számokat be kell írni a piacnál és az egészségháznál is. 

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért az 51/2016. (IV.04.) Kt. határozat 

kiegészítésével, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

az alábbi határozatot: 

 

72/2016. (IV.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 51/2016. (IV.04.) Kt. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. A határozat 1. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

„A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 1168/10” 

 

2. A határozat 2. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

„A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 1102” 

 

Több tárgy nem volt, Kondor Géza polgármester az ülést 7,20 órakor bezárta. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Dr. Szabó Tímea 

polgármester        jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

 

Müller Márton 

főtanácsos 


