
1 

 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 26-án 

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

 

Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza   polgármester 

Török Péter                            alpolgármester 

                        Miklós Tamás                        képviselő 

                        Simon László                         képviselő 

                        Slemmer József János            képviselő 

                        Sümegi Gábor   képviselő (6 fő) 

 

Eitner József képviselő jelezte távolmaradását. 

 

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 5 fő képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést 

megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Révfülöp Általános Iskola épületének felújítása, kivitelezői ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulással bölcsődei feladat-ellátási 

szerződés kötése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. Tapolcai Rendőrkapitányság rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

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

kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat, és azok alábbi sorrendben történő 

megtárgyalását. 
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N a p i r e n d 

 

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

2. Révfülöp Általános Iskola épületének felújítása, kivitelezői ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

3. Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulással bölcsődei feladat-ellátási 

szerződés kötése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1. Tapolcai Rendőrkapitányság rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 
 

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: Minden évben visszatérő kérdés. Ha nem nyújtjuk be nem 

kapunk, ha benyújtjuk, van esélyünk rá, hogy megkapjuk. Van-e kérdés, észrevétel? 

Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatása pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

102/2019. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat benyújtásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A DRV 

Zrt, mint ívóvíz Szolgáltató nyilatkozata alapján az Önkormányzat a pályázat benyújtására 

jogosult.  

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

2. Révfülöp Általános Iskola épületének felújítása, kivitelezői ajánlatok elbírálása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
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Kondor Géza polgármester: Az iskola épületének felújítására az EMMI-től kapunk 29 millió 

Ft-os 100%-os támogatást. Az Önkormányzat a kivitelezési munkálatok elvégzésére 

árajánlatokat kért és megbízta Gorzsás Ferenc műszaki ellenőrt a beérkezett árajánlatok, 

tartalmi-szakmai értékelésére. 3 ajánlat érkezett be, ezek alapján a legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó Siffer Attilát javasolja elfogadásra. 

Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért 

Siffer Attila ajánlatának elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

103/2019. (VI.26.) Kt. határozat 

 

              Révfülöp Általános Iskola épületének felújítása, kivitelezői ajánlatok                                                              

                                                               elbírálásáról 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp Általános Iskola 

állagmegóvó homlokzat felújítását tervezi, melynek kivitelezési költségeihez az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Támogatói Okirata alapján, „Nevelési, oktatási intézmények 

felújítása, beruházása” címen 29.000.000 Ft támogatásban részesült. 

 

Az általános iskola állagmegóvó felújításának kivitelezési munkálataira 2019. 06. 25. napjáig 

az alábbi 3 ajánlat érkezett. 

 

- Siffer Attila E.V. (8374 Köveskál, Malom u. 2.)                 bruttó 28.996.746 Ft 

- B-Söv Kft (8330 Sümeg, Simon I. u. 29.)                            bruttó 29.782.938 Ft 

- Next Royal Kft (8360 Keszthely, Bercsényi u. 65.)             bruttó 29.998.086 Ft    

 

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

ajánlat érvényes, melynek alapján Siffer Attila e.v. bruttó 28.996.746 Ft, azaz bruttó 

huszonnyolcmillió kilencszázkilencvenhatezer hétszáznegyvenhat forintos ajánlatát fogadja el.  

 

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

legjobb ajánlatot tevő Siffer Attila egyéni vállalkozóval, az általános iskola állagmegóvó 

felújításának kivitelezési munkálataira vonatkozó szerződést megkösse, illetve a beruházással 

összefüggésbe hozható szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

           

 

3. Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulással bölcsődei feladat-ellátási szerződés 

kötése  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 

 

Kondor Géza polgármester: A zánkaiak jelezték, hogy a bölcsődei ellátást már társadalmi 

munkába nem tudják végezni. Havonta 10.000 Ft lenne egy gyermek bölcsődei ellátása. Az 

idén ez két gyermeket érintene. Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra 

bocsátja, aki egyetért a szerződés megkötésével, kézfelemeléssel jelezze. 
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Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

104/2019. (VI.26.) Kt. határozat 

 

Bölcsődei feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy bölcsődei feladatok 

ellátására feladat-ellátási szerződést köt a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulással 

(8251 Zánka, Iskola u. 11.). A Képviselő-testület a fizetendő havi hozzájárulás összegét 

vállalja. Megbízza a Polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

           

 

Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Az ülést 8:10 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 


