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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 12-én 

(pénteken) 8:00 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 

                       Simon László                          képviselő 

                       Slemmer József János             képviselő      

                       Sümegi Gábor                         képviselő      (7 fő) 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Szakál Norbert 

Iván műszaki ügyintéző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

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

megjelent képviselő urakat, aljegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése 

határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 6 fő képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést 

megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat. A 2. napirendhez hozzáfűzné, hogy az csak egy 

tájékoztatás lenne, mivel olyan ajánlat érkezett, amit nem akar elfogadni. 

  

Az ülés napirendje: 

 

1. Császtai strandon létesülő Gyermekpancsoló kivitelezési munkálataira érkezett 

ajánlatok elbírálása. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Révfülöp Óvoda köz útburkolat felújításának kivitelezési munkálataira 

érkezett ajánlatok elbírálása. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (tájékoztatás) 

 

3. Támogatói kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület használat iránti kérelem elbírálása   

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

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

kézfeltartással jelezze. 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 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. Császtai strandon létesülő Gyermekpancsoló kivitelezési munkálataira érkezett 

ajánlatok elbírálása. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Révfülöp Óvoda köz útburkolat felújításának kivitelezési munkálataira 

érkezett ajánlatok elbírálása. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (tájékoztatás) 

 

3. Támogatói kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Zárt ülés: 

 

1. Közterület használat iránti kérelem elbírálása   

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Császtai strandon létesülő Gyermekpancsoló kivitelezési munkálataira érkezett 

ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: 3 ajánlatot kértünk be. Nagyon rizikós volt maga a kivitelezés, 

mert a közbeszerzési határt nagyon súrolták az ajánlatok, és ha 25 millió forint fölé ment 

volna, akkor ez újabb 4-5 hónapos procedúra, így semmiképp nem lehetett volna kivitelezni. 

Azt az ajánlatot javasolja elfogadásra, amit a tervezői elemzés alapján a képviselők is már 

láttak. Nekik már egy áttételes referenciájuk volt itt Révfülöpön, a Szigeti strandon a kotrást 

végezték. Ugyanaz a technológia, mint a badacsonylábdii, tördemici strandon, ez egy nagyon 

jó referencia. Költségvetésben szerepeltettük ezt az összeget. Jogerős az építési engedélyünk. 

Ha elfogadjuk az árajánlatot, jelezték, hogy május első hetében el tudnák kezdeni a munkát. 

Azt, hogy ezt még gyepesítsük, hogy a nyári vendégfogadásra alkalmassá tegyük, azzal 

nekünk még lesz munkánk, de a strand nyitására kész lenne. Van-e kérdés, észrevétel?  

 

Miklós Tamás képviselő: A vállalkozói tevékenységet vissza tudjuk igényelni? 

 

Kondor Géza polgármester: Igen, vissza kapjuk az áfát. 

 

Miklós Tamás képviselő: Nem kellene őszre hagyni a munkálatokat? Kinyitjuk a strandot és 

nem fog visszaállni szerinte, nem lesz eléggé rendezett az a terület. 

 

Kondor Géza polgármester: Nem. Abban gondolkozott és abban bízott, hogy azzal a 

rugalmas hozzáállással, hogy a képviselők mind itt vannak, hamar tudunk dönteni. A 
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vállalkozóval (a jelöltekkel) kint voltak egy helyszíni bejáráson, a tervezőnk hozott magával 

egy műszaki ellenőrt is, szerinte abszolút reálisan letudható a strand nyitásáig. A piszkos része 

a munkának 1 hét alatt lezajlik. Ez a terület a strand hajó előtti, büfé hátsó részét érinti. 

Szerinte, amire 6 éve készülünk, pénz és az engedély is megvan rá, ne halaszuk tovább. 

Biztos, hogy meg tudjuk csinálni, ha időben megadjuk rá az engedélyt. Hétfőn megtudja a 

felhatalmazás alapján kötni a szerződést, és akkor elkezdhetik a munkát. Kész lesz a nyitásra. 

 

Miklós Tamás képviselő: Annak idején, ha jól emlékszik, a TOP pályázatban Veszprém 

megye 2014 decemberében megszavazta ezt is, a gyermekpancsoló és strandfejlesztésünket. 

Ugyanúgy, mint a piacot. Mi van a pályázati lehetőségekkel, a területi operatív programokba 

ehhez nem tudunk pályázati támogatást találni vagy valami forrást, kiegyenlítést, bármit? 

Utána néztek-e ennek? 

 

Kondor Géza polgármester: Igen. Semmiféle TOP-os pályázat, ami szóba jöhetne, nem 

létezik. A Kisfaludy pályázat, aminek a keretében lehetőség lenne esetleg majd egyszer 

indulni, meghirdették februárban beszéltünk is róla, semmi nem történt eddig ezzel 

kapcsolatban, hogy milyen kategóriák vannak. Ott a pályázható feltételek között pontosan ki 

volt írva feketén-fehéren, ami nem önkormányzati tulajdonban van, nem pályázható. 

Garantálja, hogy a strand június 8-ára kész lesz. Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben 

nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a tervező által javasolt Béta-Q Kft. ajánlatának 

elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

58/2019. (IV.12.) Kt. határozat 

 

Császtai strandon létesülő Gyermekpancsoló kivitelezési munkálataira érkezett 

ajánlatok elbírálásáról. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Császtai strandon, 

„gyemekpancsoló” létesítését tervezi.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a Császtai Strandon létesítendő gyermekpancsoló 

kivitelezési munkálataival összefüggésben árajánlatokat kért, melyre az alábbi 3 ajánlat 

érkezett. 

 

- Béta-Q Kft (2457 Adony, Dózsa György út 5.)                   nettó 24.251.954 Ft 

- Aqua-Sió Vízépítő Kft. (8600 Siófok, Küszhegyi u. 14.)    nettó 24.754.540 Ft 

- S+S Aqua Kft (6090 Kunszentmiklós, Kis u. 8.)                 nettó 24.972.551 Ft 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 3 

db ajánlat érvényes, melynek alapján a Béta-Q Kft, nettó 24.251.954 Ft, azaz nettó 

huszonnégyezer kettőszázötvenegyezer kilencszázötvennégy forintos ajánlatát fogadja el.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 

legjobb ajánlatot tevő Béta-Q Kft-vel, a gyermekpancsoló kivitelezési munkálataira 

vonatkozó szerződést megkösse, illetve a létesítéssel összefüggésbe hozható szükséges 

intézkedéseket megtegye.  
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Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

2. Révfülöp Óvoda köz útburkolat felújításának kivitelezési munkálataira érkezett 

ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Nagyon sok utat építettünk az elmúlt időszakban, képben 

vagyunk az árakkal, és van viszonyítási alapunk, hogy mennyibe szokott ez kerülni. Az 

Óvoda utcára annak idején már egy pályázattal kapcsolatban kaptunk egy tervezői 

értékbecslést, ezek a most érkezett ajánlatok ettől jelentősen eltérnek. Ezt megdöbbenéssel 

tapasztalták a tervezővel, ezért abban maradtak, hogy ne is készítse el az elemzését. Az a 

javaslata, hogy az elmondottakat a képviselők fogadják el tájékoztatásként, az árajánlatokat 

nem tudtuk értékelni. Ha olyan ajánlatok birtokában leszünk, amik már reálisak, mind 

határidőt mind pedig az értéket tekintve, akkor újra tárgyalnánk a napirendet. 

 

A képviselők tudomásul vették a szóbeli tájékoztatást. 

 

 

3. Támogatói kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A Vöröskereszt, aki a strandjainkon, nyaranta üzemelteti a 

segélynyújtó állomásokat kért támogatást. (tavaly már csak a Császtai strandra tudtak 

személyzetet biztosítani, garantálni nem tudják, hogy az idén mindkét strandon lesz állomás, 

ha egy csapatot tudnak biztosítani, akkor mindenképp a Császtai strandot javasolná) Nagy 

költségeik vannak, két ember dolgozik egész nyáron, az ebédet természetesen biztosítjuk, 

ugyanúgy, mint eddig. Javasolja, 100.000 Ft-tal támogassuk a Vöröskeresztet.  

Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a Magyar 

Vöröskereszt 100.000 Ft-os támogatásának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

59/2019. (IV.12.) Kt. határozat 

 

Magyar Vöröskereszt támogatásáról 

 

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 Magyar Vöröskeresztet (Székhely: 

1051 Budapest, Arany János u. 31.) egyszeri 100.000 Ft-tal, azaz egyszázezer forinttal 

támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Magyar Vöröskereszt pénztára 

javára.  

A támogatás célja: A Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálata támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 
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A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

 

Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. május 31. 

- 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. 

 

Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Az ülést 8:15 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 


