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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 25-én 

(péntek) 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

Eitner József  képviselő 

Miklós Tamás  képviselő 

Simon László  képviselő 

  Slemmer József János képviselő 

  Sümegi Gábor  képviselő (6 fő) 

 

Török Péter alpolgármester bejelentette távolmaradását.  

 

Tanácskozási joggal jelen van:  Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Müller Márton 

főtanácsos. 

Jegyzőkönyvvezető: Kovácsné Sári Ildikó 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a megjelent 

képviselő urakat, bizottsági tagot.  

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

képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

 

1. 2017 évi  közbeszerzési terv módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak kijelölése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Közbeszerzési eljárás megindítása Termelői piac projekttel kapcsolatban. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. Közbeszerzési eljárás megindítása Szabadtéri színpad és esőbeálló projekttel 

kapcsolatban  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 
5.Testvér települési megállapodás aláírása a lengyelországi Krobia településsel. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

  

6. IKSZT épület tetőterében lakóhelyiség bérbeadása pedagógus részére. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e 

más javaslat?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontot. 

 

 

N a p i r e n d 

 

1. 2017 évi  közbeszerzési terv módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak kijelölése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Közbeszerzési eljárás megindítása Termelői piac projekttel kapcsolatban. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

4. Közbeszerzési eljárás megindítása Szabadtéri színpad és esőbeálló projekttel 

kapcsolatban  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 
5.Testvér települési megállapodás aláírása a lengyelországi Krobia településsel. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

  

6. IKSZT épület tetőterében lakóhelyiség bérbeadása pedagógus részére. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. 2017 évi  közbeszerzési terv módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A közbeszerző által készített, és a jelenlegi állapotnak 

megfelelően aktualizált, új szabályoknak megfelelő táblázat. A táblázatot megkapták a 

képviselők.  

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 

2017. évi közbeszerzési terv módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

88/2017. (VIII.25.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 

képező módosított 2017. évi közbeszerzési tervet elfogadja. 

 

2. Közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak kijelölése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A közbeszerzési bíráló bizottságok tagjait aktualizálni kellett, 

történtek változások. A bíráló bizottság tagja: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi ügyintéző, Müller Márton műszaki ügyintéző, Asbóth-Tóth 

Krisztina közbeszerzési tanácsadó, Molnár Tibor építészmérnök.  

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a 

közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak kijelölésével egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

89/2017. (VIII.25.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési bíráló 

bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző /Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal/ 

Egyedné Kovács Margit pénzügyi ügyintéző /Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal/ 

Müller Márton műszaki ügyintéző /Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal/ 

Asbóth-Tóth Krisztina felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Konstruktív 

Mérnöki Iroda Kft. Veszprém 

Molnár Tibor építészmérnök Balatonfüred Kossuth u. 26. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a közbeszerzési 

bíráló bizottság tagjait értesítse. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
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3. Közbeszerzési eljárás megindítása Termelői piac projekttel kapcsolatban. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A termelői piac projekt 100%-ban pályázati támogatással 

készülő beruházás. Az első lépésként a közbeszerzési eljárás lebonyolítására kell megbízni egy 

céget. Három árajánlatot kértek be a közbeszerzés lebonyolítására.  A legkedvezőbb ajánlatot a 

KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft adta.  

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

 

Miklós Tamás képviselő: Tudnak valamit róluk, hogy kiknek dolgoztak? Milyen jellegű 

projektekben vettek részt?   

 

Kondor Géza polgármester: Az alkalmazottakkal már dolgoztak együtt, nem volt  semmi 

probléma.  

Van-e még valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzés 

lebonyolításával a KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-t bízzák meg, kézfeltartással jelezze.  

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

90/2017. (VIII.25.) Kt. határozat 

 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Termelői piac 

kialakításával kapcsolatban a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a legkedvezőbb 

350.000 Ft + Áfa árajánlatot adó KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft.-t bízza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

 

 

Kondor Géza polgármester: Döntést kell hozniuk a „Révfülöp Termelői piac kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról. Ezt az 

anyagot a tegnapi napon tudták kiküldeni. Igen részletes anyag, aminek nagy része jogi anyag. 

Amiben nekik mozgásterük van, amit meghatározhattak, hogy mikorra készüljön el a 

beruházás. Az anyagban az szerepel, hogy 230 nap van a szerződéskötéstől számítva. Ez úgy 

van kiszámítva, hogy a közbeszerzési ütemtervet tartani tudják, akkor május 31-ig befejezést 

jelent mindkét beruházásnál. Szakemberek szerint biztonságosan tartható határidő. Elvileg 

lehetőség van arra, hogy tavasz közepére mindkét beruházást be tudnak fejezni.  

A fizetési ütemterveknél nagy mozgásterük nem volt, megelégedtek volna azzal, hogy két 

részszámlát állítsanak ki, de a közbeszerzési szabályzat kötelezően előírja az 5% előleg 

folyósítását a munkaterület átadásakor, és két közbenső részszámla kifizetését. Ezeket a 

szabályokat garantálniuk kell, mozgásterük nincsen.  

 

Müller Márton főtanácsos: Megjelöltek egy beadási határidőt, szeptember 15., utána bontás 

van, és a közbeszerzés szabályai szerint ott még van idő. Előtte is vannak még olyan határidők, 
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hogy konzultációt lehet kérni, felvilágosítást kapnak, és akkor ezután majd dönteni kell a 

képviselő-testületnek a bíráló bizottság javaslata alapján. Nem küldték ki az előterjesztés 

mellékleteként a két ütemtervet.  

 

Kondor Géza polgármester: A fő kulcsszámokat kellene elmondani. Szeptember 15-ig adják 

be az ajánlatokat.  

 

Miklós Tamás képviselő: Nem túl rövid ez a határidő?  

 

Kondor Géza polgármester: Ennyi volt a járdánál is. Van egy nagyon részletes dokumentáció, 

a közbeszerző javasolta. Ha szeptember 15-ig beadják az ajánlatokat, akkor az ajánlatokat 

szeptember 21-ig megvizsgálják, hiánypótlásokra, nem egyértelmű kérdésekre szeptember 27-

ig kapnak hosszabbítást, és ezeket a korrigált válaszokat szeptember 28-án újra elbírálják, és a 

döntéshozatal szeptember 29-én történik. Utána megírják az eredményt október 2-ig. Az 

irányító hatóságnak is megírják szintén ugyanazzal a munkafázissal, és a közbeszerzési 

szabályzat megküldése október 3-ig fog megtörténni. Az utóellenőrzés várhatóan október 12-

ig történik meg. A szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel október 13-14. között történhet meg.  

Teljesítésre pedig 230 napos határidőt tűztek ki a szerződéskötéstől, ami május 31-ét 

prognosztizálja. Nagyjából ez az, amiben mozgásterük volt.  

Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a „Révfülöp Termelői piac kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a dokumentációt elfogadja, 

kézfeltartással jelezze.  

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

91/2017. (VIII.25.) Kt. határozat 

 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp Termelői piac 

kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a dokumentációt 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzéssel megbízott  

KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft.-t a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 20. 

 

 

Kondor Géza polgármester: A törvények szerint 5 résztvevőt kötelező meghívni, aki megfelel 

a feltételeknek. Alapvető cél volt az, hogy a környékbeli, elsősorban helyi vállalkozóknak 

adjanak lehetőséget. Miután 5 helybeli vállalkozást nem tudnak felsorolni, illetve 5 nem is elég, 

mert a következő napirendnél, amit tárgyalnak, nem lehet ugyanaz teljes mértékben a 

meghívottaknak a köre a két kivitelezésnél. Ezért 7, megfelelő kapacitással is, és referenciával 

is rendelkező céget kellett meghívni. Abban maradtak elnök úrral, és a kollégákkal, hogy mivel 

a környéken 3 cég volt, aki már a Turisztikai Ügynökség rostáján is átment, a Csécs és Társa 

Bt., a Galler Bau Kft., a Szabadi Bau, ami ennél pont nem szerepel, de a másiknál megküldték, 
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ha jól emlékszik. Megkérték a közbeszerzést lebonyolító kft-t, hogy tegyenek javaslatot, kit 

hívjanak meg. Nagyon nehéz volt olyanokat meghívni, nyilván egyeztetni kellett, ha kapnak 

meghívást, el tudják-e vállalni, megfelelnek-e az előírásoknak. A termelői piac projektre Galler 

Bau Kft-t, Csécs és Társa Bt-t, Czeiner és Társa Bt-t, Tér-Metszet Kft-t, és az N-N Bau Invest 

Kft-t szeretnék meghívni. A nyertest a közbeszerző majd kiválasztja.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdésük, észrevételük?  

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a „Révfülöp Termelői piac kialakítása” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőkkel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

92/2017. (VIII.25.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp Termelői piac 

kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra ajánlattevőként az alábbi vállalkozásokat 

kívánja meghívni:  

 Galler Bau Kft. 8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15. 

 Csécs és Társa Bt. 8253 Révfülöp, Káli u. 36. 

 Czeiner és Társa Bt. 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság utca 6. 

 Tér-Metszet Kft. 8255 Balatonrendes, László Gyula u. 3. 

 N-N Bau Invest Kft. 8297 Tapolca-Diszel, Rózsadomb u. 17. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzéssel megbízott  

KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft.-ét a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelő: Kondor Géza polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

 

4. Közbeszerzési eljárás megindítása Szabadtéri színpad és esőbeálló projekttel 

kapcsolatban  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A közbeszerzés lebonyolítására ugyanattól a 3 irodától kértek 

ajánlatot, mint az előző pontnál.  

A legkedvezőbb ajánlatot a KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft adta.  

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzés 

lebonyolításával a KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft-t bízzák meg, kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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93/2017. (VIII.25.) Kt. határozat 

 
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadtéri színpad 

kialakításával kapcsolatban a közbeszerzési eljárás lebonyolítására a legkedvezőbb 

350.000 Ft + Áfa árajánlatot adó KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft.-t bízza meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

 

 

Kondor Géza polgármester: A dokumentáció ugyanazoknak a követelményeknek felel meg, 

a megbízás tartalmát tekintve tér el az előzőektől, ugyanazokkal a feltételekkel, ugyanazon 

határidőkkel.  Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a „Révfülöp 1278 hrsz-ú ingatlanon 

meglévő rendezvénytér korszerűsítése, átalakítása továbbá fedett színpad és tároló, védőtető 

létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a dokumentációt elfogadja, 

kézfeltartással jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

94/2017. (VIII.25.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp 1278 hrsz.-ú 

ingatlanon meglévő rendezvénytér korszerűsítése, átalakítása továbbá fedett színpad 

és tároló, védőtető létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a 

dokumentációt elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzéssel megbízott  

KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft.-t a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 20. 

 

 

 

Kondor Géza polgármester: Nem lehetnek ugyanazok a meghívottak. Szabadi Károly zánkai 

vállalkozót, Csécs és Társa Bt-t, SD-BAU Mérnöki Iroda Kft-t, Tér-Metszet Kft-t, Gábriel 

Generál Kft-t hívták meg.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdésük, észrevételük?  

Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a „Révfülöp 1278 hrsz-ú ingatlanon 

meglévő rendezvénytér korszerűsítése, átalakítása továbbá fedett színpad és tároló, védőtető 

létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőkkel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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95/2017. (VIII.25.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöp 1278 hrsz.-ú 

ingatlanon meglévő rendezvénytér korszerűsítése, átalakítása továbbá fedett színpad 

és tároló, védőtető létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárásra ajánlattevőként az alábbi 

vállalkozásokat kívánja meghívni:  

 Szabadi Károly egyéni vállalkozó 8251 Zánka, Glóbusz u. 3.  

 Csécs és Társa Bt. 8253 Révfülöp, Káli u. 36. 

 SD-BAU Mérnöki Iroda Kft. 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 7. I. em. 1. 

 Tér-Metszet Kft. 8255 Balatonrendes, László Gyula u. 3. 

 Gábriel Generál Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 3. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzéssel megbízott  

KONSTRUKTÍV Mérnöki Iroda Kft.-t a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 
5.Testvér települési megállapodás aláírása a lengyelországi Krobia településsel. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A krobiai csoporttal nagyon sokuknak volt szerencséje 

személyesen találkozni Lengyelországban, illetve itt Révfülöpön. A kapcsolat elérte azt a 

szintet, hogy együttműködési dokumentációval megerősítsék. Szeptember 8-án megy ki egy 30 

fős delegáció. A nyugdíjas csoport fog előadást tartani a város ünnepén. Ünnepélyes keretek 

között történne meg a megállapodás aláírása is. Kéri, hogy ezt a testület fogadja el. A 

megállapodást lengyelre, angolra is lefordították.  Lényegre törő, kötelezettséget nem tartalmaz.  

Van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata a megállapodással kapcsolatban?  

 

Miklós Tamás képviselő: Nem túl gyors? Tavaly felmerül, az idén megkötik? Azt tartja jónak, 

ha vannak a civilszervezetek között kapcsolatok, személyes kapcsolatok, amelyek életet adnak 

neki, hogy folyamatában meglegyen, úgy, mint a finneknél megvolt az 5-10 év, amíg ide-oda 

mentek, kialakultak a kapcsolatok, döcögve, de nem önkormányzati, hivatali szervezésben 

nagyon jó kapcsolat alakult ki. Az lenne jó, ha valami baráti társaság, vagy lengyelül tudó 

emberek, vagy valahogy lenne egy háttere. Ne csak hivatal és hivatal között legyen kapcsolat. 

Támogatja, de ne az legyen, hogy elfogadják aztán 2 év múlva már semmi sem lesz. Egy 

testvérvárosi kapcsolatnak rangja van, és kötelezettségekkel is jár. Tudnak valamit erről, tud 

mélyülni ez a kapcsolat?  

 

Kondor Géza polgármester: A civilszervezetek közötti kapcsolatot, és a testvér települési 

kapcsolatot nem szabad egy szinten kezelni. A finneknél először a civilkapcsolat jött létre 

először, abból lett egy testvérvárosi kapcsolat, de a kettő, az mellett, hogy egymást támogatja, 

nem ugyanaz. A lengyeleknél a távolság miatt sokkal kevesebb önköltség miatt, sokkal nagyobb 

tömegű emberekkel tudják ezt a kapcsolatot rendszeresen tartani. Most 30 embert hívtak meg, 

ami azt jelenti, hogy ezek a látogatások rendszeressé válnak. Évenkénti látogatást, egyet ide, 

egyet oda meg tudják maguknak engedni. 2-3 év alatt százas nagyságbeli révfülöpi el tud oda 

jutni. Egy ilyen 3 napos kirándulásnak az autóbuszos költsége kb. 3 főnek a finnországi 

repülőjegyének az ára. A lengyelországiak keresték meg őket, egy közeledő jobbot 

kérdőjeleznének meg, ha ellenkezőleg reagálnának. Krobia szomszédos településével van 

testvértelepülési kapcsolata Ábrahámhegynek. Ez a városvezetés már rendszeresen járt ide, 
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Révfülöpöt is ismerték. Ebből kifolyólag, hogy szimpatikusak lettek, látnak fantáziát a két 

szomszéd település kapcsolatában. Utazás szempontjából is kedvező dolog lenne. Önköltséges 

látogatások keretében is tudják finanszírozni. Ha az együttműködési megállapodást nézik, a 

turisztikában igen nagy lehetőség van, egy gyenge 1 napos út Lengyelországból Révfülöpre, a 

rendszerváltás előtt Révfülöpön rengeteg lengyel turista volt. Ez a vidék, Krobia, nem egy 

turisztikai övezet, nagy folyók, nagy tavak nincsenek a környéken, ezért Révfülöpnek egy új 

vendégkör bevonzását is jelentheti. A püspökségi kulturális tevékenység, a világörökség része 

lesznek, vagy lettek, ebbe most nem menne bele, de azt gondolja, hogy ez nagyon fontos dolog. 

A közös szál, a lengyel-magyar barátság, büszkék lehetnének rá, ha lenne egy ilyen lengyel-

Révfülöp-Ábrahámhegy-szomszéd település (Ábrahámhegynek még ott van félúton egy 

csehországi kapcsolata). Anyagi kötelezettségekkel nem jár, inkább gesztusokkal. 3 évig 

gondolkodhatnak rajta, szimpatikus, normális emberek, kulturális értékekkel, hasonlóan 

gondolkodnak. Nagy a lelkesedés a nyugdíjas csoporton belül, a plébános úr is eljön az 

aláírásra. Ez rajtuk múlik, hogy hagyják sorvadni, vagy tartalmat fog kapni. Nem félne ebbe 

belevágni.  

 

Sümegi Gábor képviselő: Az ottani testületben komolyan képviselve vannak az iskolák. Van 

három szintű középiskolája, gimnázium, szakmunkásképző iskola, nagyon komoly létszámmal, 

és több általános iskola is van. Diákcsere kapcsolatban gondolkodnak. A gyerekek angolul, 

németül el tudnak beszélgetni. A környék kultúrája, ami van, és élő. A tánccsoportban a 70 éves 

bácsi a csoportvezető, és ő is táncol. Gyönyörű szép ruháik vannak. Nagyon sok mindent tudnak 

mutatni. Nekik meg nagyon szép természeti adottságuk van, amiben ők járnak előbbre. Nem 

érezték azt, hogy nagyon nagy sürgetés lenne, mert ők is ugyanígy visszajelezték, hogy látják 

ennek a kapcsolatnak a jövőjét, és szándékoztak dűlőre jutni a dologban, eredményt elérni. 

Ennyit tud még hozzáfűzni.  

 

Miklós Tamás képviselő: Észrevétele lenne. Támogatja, nem arról van szó. Észrevétele annyi, 

hogy túl gyorsnak találja, sokkal előrehaladottabb a Rév településsel kialakuló most már 4 éve 

folyó kapcsolat. Ott még nem léptek fel, és ők se léptek fel kezdeményezőleg, ott még nem 

került aláírásra testvér települési megállapodás.  

 

Kondor Géza polgármester: A révi kapcsolatról annyit kell tudni, hogy a román 

belügyminisztérium hozzájárulása szükséges.  

Amennyiben több észrevétel kérdés nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki a lengyelországi 

Krobia településsel kötendő települési megállapodás aláírásával egyetért, kézfeltartással 

jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

96/2017. (VIII.25.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lengyelországi Krobia 

településsel kötendő együttműködési megállapodás tartalmával egyetért, 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős: Kondor Géza polgármester 
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6. IKSZT épület tetőterében lakóhelyiség bérbeadása pedagógus részére. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Egy Révfülöpre költöző tanítónő szeretné a lakhatását 

megoldani. Arról kell nyilatkozniuk, hogy szeptember hónaptól hozzájárulnak-e, hogy az 

IKSZT tetőterében szállásolják el a tanítónőt. Egyeztetett aljegyző asszonnyal, az 

előterjesztésben bruttó 20.000 Ft szerepel, de nem kell áfát fizetnie.  

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a kérdést, aki 

egyetért az IKSZT épület tetőterében lévő lakóhelyiség bérbeadásával, kézfeltartással jelezze.  

 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

 

97/2017. (VIII.25.) Kt. határozat 
 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

Révfülöp Káli út 17. szám alatti IKSZT épület tetőterében kialakított lakóhelyiség, 

Lantos Katinka tanárnő részére lakhatás céljára, bruttó 20.000 Ft/hó bérleti díj 

ellenében, 2017. szeptember 1.- től – 2017. december 31.-ig bérbeadásra kerüljön. 

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

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2017. október 15. 
 

Kondor Géza polgármester: Egy pontosítást szeretne az előző ülésen elfogadott partnerségi 

rendelettel kapcsolatban. A Révfülöpért Egyesület írt a jegyző asszonyhoz, illetve a 

Kormányhivatalhoz, hogy mit értenek a bejegyzett civiltársaságon. A jegyző asszony 

egyeztetett a Kormányhivatallal, a civiltársaságnak kiküldték az állásfoglalást, hogy a 

bejegyzett civiltársaságon azt értik, akinek Révfülöpön bejegyzett székhelye van. Személyesen 

is egyeztettek elnök úrral, hogy természetesen ők, mint civiltársaság is beadhatják, egyénileg is 

beadhatnák, de nekik is kényelmesebb, ha nem 105 különböző aláírással, vagy javaslattal 

jönnek ide, hanem ők közösen megvitatják. Tehát lehetőségük van, és megígérték, hogy a 

következő testületi ülésen ez legyen jegyzőkönyvben, ezt ki is deklarálják, a jegyző asszony 

által küldött szakvéleményt így kinyilvánítanák. Erről tudomásul vételi joguk van nekik is. Ez 

nem ugyanaz, mint ami az SZMSZ-ben szerepel, ott pontosítják, hogy ki vehet részt, milyen 

bejegyzett társaság vehet részt a testületi ülésen. Ez nem az. Véleménynyilvánítási joguk van a 

partnerségi rendeletnél, az ilyen jellegű dolgoknál kinyilváníthatják véleményüket. Ennyit 

szeretett volna elmondani a partnerségi rendelettel kapcsolatban.  

Megköszöni a részvételt, az ülést 8,45 órakor bezárja. 

 

kmft. 

 

 

Kondor Géza       Tóthné Titz Éva 

polgármester        jegyzőt helyettesítő aljegyző  


