
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án
18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Ottava Ignác terme

Jelen vannak:  Kondor Géza polgármester,
Eitner József képviselő,
Kálomista Gábor képviselő,
Simon László képviselő,
Szabó Sándor képviselő

Távolmaradását bejelentette: Török Péter alpolgármester, Szegi János képviselő

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

Kondor Géza  polgármester:  köszöni  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy a testületi  ülés
határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést
megnyitja. 
Elmondja,  a  mai  rendkívüli  ülés  tárgya  az,  hogy  egyértelműen  meghatározzák,  hogy  a
vitorláskikötőnek  a  helye  a  volt  teherkikötő,  labdarugó pálya  és  a  móló  közötti  területen
helyezkedik  el.  A  szárazföldi  létesítményekkel  kapcsolatban  két  variációt  vázoltak  fel,  a
tervük az, hogy a sövények által határolt részre szeretnének egy új épületet, amennyiben ez
akadályba  ütközik  vagy  az  elvi  engedélyeztetési  résznél  egyszerűbb  az,  hogy  a  galéria
épületrész és a közötte lévő parkoló gyorsítja az ügyet, akkor azt képzelik el egyenlőre. Ez
lenne a második napirend, a harmadiknál arról nyilatkoznának, hogy a költségvetésből hogyan
tudják ezt finanszírozni.
Ismerteti a napirendi javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d

1.) A volt teherkikötő helyén vitorláskikötő létesítésének előkészítése. (szóbeli előterjesztés)
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
2.) A tervezett vitorláskikötő megvalósításához szükséges környezeti hatásvizsgálatra
     beérkezett árajánlatok elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
3.) Vitorláskikötő előkészítéséhez pénzügyi források biztosítása. (szóbeli előterjesztés)
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
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1.) A volt teherkikötő helyén vitorláskikötő létesítésének előkészítése. (szóbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Márton főtanácsost, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Müller  Márton  főtanácsos:  elmondja,  a  Helyi  Építési  Szabályzat  és  a  Balatoni  Vízpart
Rehabilitációs Terven a volt teherhajó kikötő helyén vitorláskikötő létesítésének lehetőségét
jelzi.  Ez  a  vízterület,  amely  a  kisöböltől  húzódik  a  Bahart  kikötőig  van  meghatározva
vitorláskikötő létesítésére. A parti részek is érintve vannak a parti létesítményekkel. A kikötő
létesítésére a Bahart készített egy előzetes vázlattervet, ez a második változat, ahol 143 hajó
férőhelyet határozott meg. A tervet elkészítették, majd májusban volt egy előzetes egyeztető
tárgyalás  a  szakhatóságok  bevonásával.  A  szakhatóságok  elviekben  támogatták  a
vitorláskikötő létesítését. 
Kondor Géza polgármester: ki kell mondani a hely meghatározását, hogy ott a központban
kívánják megvalósítani. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  azzal,  hogy a  központban
valósuljon meg a vitorláskikötő, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

89/2013. (VIII.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Helyi Építési
Szabályzatban megjelölt vízfelületen vitorláskikötő létesítésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vitorláskikötő létesítésével
kapcsolatos  előkészítési  feladatok,  egyeztetések  lefolytatására,  a  tervezői
árajánlatok beszerzésére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: folyamatos

2.) A tervezett vitorláskikötő megvalósításához szükséges környezeti hatásvizsgálatra
beérkezett árajánlatok elbírálása. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a tanulmány elkészítéséhez három árajánlatot kértek
be. Ismerteti a három ajánlatot: 1. EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. Budapest
ajánlatának összege: nettó 5.600.000 Ft, 2. Progresso Mérnöki Iroda Kft Budapest ajánlatának
összege: nettó 6.160.000 Ft, 3. VTK Innosystem Kft.  Budapest ajánlatának összege: nettó
6.500.000 Ft. Javasolja  a legkedvezőbb ajánlatot adó EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki
Iroda megbízását a tanulmány elkészítésére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot  adó  EDiCon  Környezetvédelmi  Mérnöki  Iroda  ajánlatát  fogadják  el  a
környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

90/2013. (VIII.28.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza - a beérkezett
tervezői árajánlatok közül - a legalacsonyabb 5.600.000 Ft + Áfa tervezési díjat
adó  EDiCon  Környezetvédelmi  és  Mérnöki  Iroda  Kft-tét  (1122.  Budapest
Határőr  u.  3.)  a  tervezett  vitorláskikötő  megvalósításához  szükséges
környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésével.

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

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15. 

3.) Vitorláskikötő előkészítéséhez pénzügyi források biztosítása. (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, amint látható 7.112.000 Ft-ot ki kell fizetni, de ennek
az összegnek a jelentős részét valószínűleg csak a jövő évben kell kifizetni, a pontos időpont a
szerződéskötéskor fog kiderülni. A költségvetés 4. számú mellékletében szerepel olyan tétel,
hogy  vitorláskikötő  létesítés  előkészítése  2  millió  forint  ill.  partfal  építésre  is  terveztek
összeget.  Úgy gondolja, hogy ebben az évben 5-6 millió forintnál többet semmiképpen nem
kell kifizetni. A következő év költségvetésének elkészítésekor be kell tervezni arra, hogy ezt
finanszírozni tudják. Tudni kell még, hogy a parti létesítmények létesítéséhez is kell tervet
készíttetni ennek is költségei lesznek. 

Aki  egyetért  azzal,  hogy  a  tervezési  költséget  az  idei  költségvetésben  meglévő,  e  célra
elkülönített összegből fedezzék, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

91/2013. (VIII.28.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal,  hogy a
vitorláskikötő  megvalósításához  szükséges  nettó  5.600.000  Ft  +  Áfa
környezetvédelmi hatástanulmány tervezési költségét a 2013. évi költségvetésének
terhére, az e célra elkülönített összegből  biztosítja.
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A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedés
megtételére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határid  ő  : 2013. december 31.

Kondor  Géza  polgármester:  Tekintettel  arra,  hogy  a  szükséges  pénzügyi  források
biztosításának  kérdését  részben  egyfajta  kötetlen  beszélgetésnek  szánta,  felfüggeszti  a
képviselő-testületi ülést, szünetet rendel el.

Szünet után a képviselő-testület folytatja munkáját. A képviselő-testület tagjai száma: 5 fő. 

Kondor Géza  polgármester:  javasolja,  hogy  a  következő  bizottsági  ülésen  az  esetleges
ingatlan eladás, részvényértékesítési lehetőséggel, egyéb bevételi lehetőségekkel napirendként
foglalkozzanak. A szükséges adatokat a következő ülésre előkészítik. A tervezővel felveszik a
kapcsolatot hogyan lehetne egy 140-200 fő közötti vitorlásférőhelyet kialakítani.
Müller Márton főtanácsos: konkrét szám kell a férőhelyre, a környezeti hatástanulmánynak
ezzel a számmal kell indulni.
Kondor Géza polgármester:  kéri  Müller Mártont,  hogy pontosítson a  tervezővel  hogyan
lehetne  a  férőhelyeket  növelni.  Megköszöni  a  részvételt  a  képviselő-testület  ülését  19.15
órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr. Szabó Tímea
polgármester     jegyző
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