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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 15-én 

(csütörtök) 8,30 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Török Péter  alpolgármester 

  Eitner József  képviselő 

  Miklós Tamás  képviselő 

  Simon László  képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő 

  Slemmer József János képviselő  (7 fő) 

 

 

 

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, 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 6 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?  

 

N a p i r e n d 

 

1. EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. árajánlatának elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

2. Pályázaton való részvétel tárgyában hozott döntés módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

 

1. EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. árajánlatának elbírálása 
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

2. Pályázaton való részvétel tárgyában hozott döntés módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA  

 

1. EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. árajánlatának elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

 

Kondor Géza polgármester: Megérkezett az EDiCon árajánlata a környezetvédelmi hatóság 

által előírt 1 éves környezetvédelmi vizsgálat, és egyéb ilyen előírt vizsgálattal kapcsolatban. 

Ez nagyon sokáig húzódott, tekintettel arra, hogy az erre akkreditált cég, a Magyar Tudományos 

Akadémia volt, aminek azért van egy viszonylag sűrű munkaterve, és ahhoz, hogy árajánlatot 

adjon, az szinte egy 1,5 hónapos levelezésbe tellett, mire minden részkérdésre megkapták a 

választ ahhoz, hogy hajlandó legyenek árajánlatot adni. Ennek az ismeretében állította össze az 

EDiCon ezt már szerződésmódosítás formájában az ajánlatot. Nem tudja, hogy kinek mennyi 

ideje volt átnézni, részletekben nem nagyon menne bele. Lényeg az, hogy szerződésmódosítás 

formájában adták ezt az ajánlatot. A kiosztott anyagban látszik egy besatírozott rész, ez az, amit 

már megcsináltak, ennek a birtokában eljutottak az első fokig, utána fellebbezés alapján írta elő 

azokat a feladatokat, amelyek a sötétített rész alatt vannak, aminek az értéke a 4.172 eFt, és itt 

látszik, hogy milyen részösszegekből tevődik össze. Ennek a legnagyobb összege a 2.322 eFt-

os természetvédelmi helyszíni vizsgálat, ami 12 hónapos. Ehhez egy alvállalkozói ajánlatot még 

küldtek az EDiCon-nak hogy vizsgálja meg, összegben kevesebb volt, de azt látták, hogy annak 

a szakmaisága az komolytalanabb, és írásban jelezték azt, hogy ők ezt az elsődlegest, a 

Tudományos Akadémia bevonását látják indokoltnak. A következőt kell mérlegelni a 

képviselő-testületnek, ez a 4.172 eFt, ez nem kis összeg, de tulajdonképpen ez a garancia arra, 

hogy amit elkezdtek, azt véghez vigyenek, tehát ha egy nemleges választ is kapnak a végén, 

akkor is legalább ezt a dolgot végigvitték, és van egy végeredmény arra, hogy lehet-e vagy nem 

kikötő. Ha pozitív választ kaptak, akkor ott tartanak, mint ha az elsőfokú határozatot nem 

fellebbezték volna meg. Kérdezi a képviselőket, hogy az árajánlattal kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, észrevétele?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért, és az EDiCon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. szerződésmódosítását elfogadja, és felhatalmazza, hogy 

a módosítást aláírja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

167/2016. (XII.15.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az EDiCon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft-vel kötött szerződés módosítását elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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2. Pályázaton való részvétel tárgyában hozott döntés módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

Kondor Géza polgármester: Hétfő óta egy olyan fejlemény történt, hogy a traktorra beadott 

pályázattal kapcsolatban, az eszközöket felsorolták, a pályázattal foglalkozó szakember tegnap 

jelezte, egyeztetett az MNV-vel részletkérdésekben, és azt mondták, hogy a pótkocsit mégsem 

tudják támogatni, a többi munkaeszközt leegyeztették, az rendben van. Ezt úgy is beadhatták 

volna, hogy akkor azzal a lehetőséggel nem élnek együtt, de ha már itt vannak, akkor azt 

gondolja, hogy egyszerűbb ennek megfelelően meghozni a döntésüket. Pótkocsi nélküli 

műszaki tartalommal pályáznának. Ezt szeretné, hogy jóváhagyják. Van-e valakinek kérdése, 

észrevétele ezzel kapcsolatban?  

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki a külterületi utak karbantartására 

benyújtott pályázat műszaki tartalmának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja, és 

felhatalmazza, hogy ezt a módosítást aláírja, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

168/2016. (XII.15.) Kt. határozat 

 

  

 

 

I. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 154/2016. (XII.12.) 

Kt. határozatát visszavonja.  

II. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Széchenyi 2020 pályázati rendszer keretében a vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése kiírt „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.”, VP6-7.2.1-7.4.1.2-

16. kódszámú pályázatra támogatási kérelem benyújtásra kerüljön. 

A tervezett erő-és munkagép /MTZ 320.4 típusú traktor és tartozékai/ bruttó 

összköltsége: 7.467.600 Ft.  

A pályázati 25 %-os önerő Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
 
Több tárgy nem volt, Kondor Géza polgármester az ülést 8,35 órakor bezárta.  

 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Dr. Szabó Tímea 

polgármester        jegyző 

 


