
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16.00 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontag Tamás terme
Jelen vannak:  Kondor Géza polgármester

Török Péter alpolgármester
Eitner József képviselő
Simon László képviselő

                       Szabó Sándor Pál képviselő
Távolmaradását bejelentette:   Szegi János képviselő.
A meghívottakból jelen van:   Dr. Szabó Tímea jegyző, Müller Márton főtanácsos,

Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs.
Tanácskozási joggal jelen van: Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület Elnöke

Kondor  Géza  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait,  jegyző  asszonyt,  a  napirend
előterjesztőit, a civil szervezet jelen lévő képviselőjét és a televízió előtt ülő nézőket. Megállapítja,
hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő-testületi tagból 4 fő képviselő és
a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Szegi János elnök úr jelezte távollétét. Ismerteti a napirendi pontokat. Elmondja, egy napirendi ponttal
kibővülne a napirendi tárgysorozat,  a „Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése”
c. előterjesztéssel. Megkérdezi kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadja a napirendi pontokat és azok alábbi sorrendben történő megtárgyalását:

N a p i r e n d

1.) A 2013. évi költségvetés módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

2.) Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

3.) Belső ellenőrzési jelentés.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

4.) Polgármester beszámolója az önkormányzat részvételével működő társulások 2013. évi
tevékenységéről.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

5.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

6.) Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

7.) Építéshatóság megkeresése HÉSZ értelmezésével kapcsolatban.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

8.) Közbeszerzési Terv módosítása. A Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

9.) Vízimentők részére szállás biztosítása.
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Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
10.)Kilátó felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása. (szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester
11.)Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése.
       Előterjesztő: Dr.Szabó Tímea jegyző

Napirend előtt: 
Jelentés a lejárt  határidejű képviselő-testületi  határozatok végrehajtásáról,  a  két  ülés között  történt
eseményekről,  valamint  a  polgármester  és  a  bizottság elnökének a  két  ülés  közötti  időben történt
átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kondor Géza polgármester: az írásbeli anyagot mindenki megkapta. Szóbeli kiegészítés: Elmondja,
a  szerződéskötések  folyamatban  vannak.  Örömmel  számol  be  arról,  hogy  a  település  különböző
területein megjelentek a munkagépek,  teljes gőzzel készül  a közvilágítási  hálózat építése a Halász
utcában,  a  Rózsakertben  és  a  Császtai  strandig  terjedő  szakaszon.  Ezeket  az  árkokat  május  1-re
betemetik és a hónap végére ki fognak gyulladni a fények. A Káli úti alsó járdaszakasz, árkot nem
érintő szakasza, 98%-ban elkészült. A napokban kezdődik a Strabag által történő kivitelezés az IKSZT
és a buszmegálló közötti szakaszon. Remélhetőleg ezek a munkák is két héten belül lezajlanak. A Káli
út  71-es  főúti  csomóponti  kivitelezésnek  előreláthatólag  szerdán  az  első  nyomai  megtörténnek  a
földmunkák elvégzésével.  A munka valószínűleg május  első felében lezajlik. A villanyoszlopokon
megjelentek  a  kamerák,  amelyeknek  egy  része  elvileg  már  működőképes.  Jelenleg  folyik  a
rendőrséggel az egyeztetés ezeknek az adatoknak az adatkezelői jog tisztázásáról. Ez a projekt is 90%-
ban elkészült.  Május  1-től  rendszergazdával  rendelkezik  és  az  adatok az  arra  illetékesek  számára
hozzáférhetőek. 
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  elmondja, a bizottság átruházott
hatáskörben az április 24-én tartott  zárt  ülésén egy fő kérelmére 15.000 Ft önkormányzati  segélyt
állapított meg.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  a  jelentést  az  elhangzott
kiegészítésekkel együtt, kézfelemeléssel szavazzon.
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
meghozza az alábbi határozatot: 

64/2014. (IV.28.) Kt. határozat 
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-
testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészítésekkel együtt elfogadja. 

1.)A 2013. évi költségvetés módosítása
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy két mondatban vázolja fel a tévé előtt ülő
nézőknek is, hogy erre miért volt szükség és mit jelent a 2013 évi költségvetés módosítása.
Dr.Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja,  a  költségvetési  rendeletet  negyedévente  az  idő  közbeni
változásokkal,  átcsoportosításokkal  módosítani  kell.  Ennek  az  utolsó  mozzanata  a  december  31-i
állapot szerint a zárszámadás elfogadása kapcsán történő módosítás.
Kondor Géza polgármester:  megkérdezi  Biró Istvánné pénzügyi  főmunkatársat  kívánja-e szóban
kiegészíteni az előterjesztést?
Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs: köszöni, nem kívánja szóban kiegészíteni.
Kondor Géza polgármester: mindkét bizottság tárgyalta a napirendet, kéri a bizottságok véleményét.
Bizottsági vélemény:
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Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a 2013 évi költségvetés módosítását.
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-helyettes: a bizottság
3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2013 évi költségvetés módosítását.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a 2013. évi költségvetés módosítását,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás nélkül
megalkotja a
4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete

„Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 12.) önkormányzati  rendelete módosításáról.”

2.)Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: részletes anyagot kapták. Megkéri jegyző asszonyt ismertesse, mit takar
a zárszámadásról szóló rendelet és miért van erre szükség.
Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja,  ez is  jogszabályi  kötelezettség.  Ahogyan a képviselő-testület
megalkotja költségvetési rendeletét utána a gazdálkodás az általuk megállapított előirányzatok szerint
kell, hogy történjen. A zárszámadásban foglalják össze az előző évnek az un. teljesítési adatait, vagyis
az egyes előirányzatokon belül mennyit költöttek, illetve mennyi bevétel érkezett, ezt rendeletbe kell
foglalnia a képviselő-testületnek.
Kondor Géza polgármester: felkéri a pénzügyi munkatársat, hogy két mondatban ismertesse az éves
gazdálkodás eredményét, felhalmozással hogyan állnak, stb.
Biró  Istvánné  pénzügyi  főmunkatárs:  elmondja,  az  előző  évi  gazdálkodás  a  tervezettnek
megfelelően alakult. A bevételek jelentősen növekedtek, a strandbevételből, bérleti díjakból jelentős
növekedést  értek  el,  ill.  év  végén  a  Bahart  részvények  értékesítésével  sikerült  jelentős  tartalékot
felhalmozni.  Ez  a  tartalék  év  végével  képződött,  de  a  költségvetés  elfogadásakor  döntött  arról  a
képviselő-testület,  hogy a tartalékot  ebben az  évben felhalmozási  kiadásokra kívánja  fordítani,  ill.
további tartalékot képezni a következő évekre.
Kondor Géza polgármester:  köszöni  a kiegészítést.  A Bahart  részvényekkel  kapcsolatban annyit
pontosítana,  hogy  a  Bahart  részvények  eladásán  nem  azt  kell  érteni,  hogy  eladták  ezeket  a
részvényeket. Ezeknek a részvényeknek csak egy részét, egy tőkeemelési kötelezettséggel járó részt
adták el, ami a meglévő részvények kb. 40%-át tette ki. Továbbra is jelentős Bahart részvényekkel
rendelkeznek. A Bahart-ban lévő érdekeltséget ennél jobban nem kívánják csökkenteni. Az eladásnak
ismert  oka  az  volt,  hogy  az  esetleges  kikötő  létesítéssel  kapcsolatos  tanulmányokat,  előkészítő
munkákat,  ne a tervezés és egyéb részekből kelljen elvonni. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja, a bizottság véleménye
is az, hogy takarékos gazdálkodás folyt az elmúlt évben, az intézmények zavartalanul működtek és
jelentős  tartalékkal  tudták  zárni  az  évet.  A  bizottság  3  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a
rendelettervezetet.
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-helyettes: a bizottság
részletesen megtárgyalta  a napirendi  pontot  és 3 igen szavazattal  elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet.
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Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: elmondja, bizottsági üléseken részletesen megtárgyalták, elemezték a
napirendi pontot. Megnyugtató tartalékkal rendelkeznek, azt az egyensúlyt  próbálták fenntartani, ha
ezeket a folyamatban lévő beruházásokat elvégzik,  a következő évet is közel úgy tudják zárni, mint a
2013-as év gazdálkodását. 
Szavazásra bocsátja, aki a 2013 évi zárszámadást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás nélkül
megalkotja a
5/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

3.)  Belső ellenőrzési jelentés  .
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr.Szabó Tímea jegyző: elmondja, a zárszámadás keretében számot kell adni arról is, hogy az előző
évben milyen  belső ellenőrzések történtek. Ez az előterjesztés tágabb, mert az önkormányzatnál  és
intézményeinél történt összes ellenőrzést magában foglalja. 
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja az ellenőrzésekről szóló jelentést.
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-helyettes: a bizottság
3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a 2013 évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentést.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester:  szavazásra bocsátja,  aki  a 2013 évben végzett  ellenőrzésekről  szóló
jelentést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

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

65/2014. (IV.28.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2013.  évben  Révfülöp
Nagyközség Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és
elfogadja azt.

4.)Polgármester  beszámolója  az  önkormányzat  részvételével  működő  társulások  2013.  évi
tevékenységéről. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, két társulásban volt érdekelt 2013-ban az önkormányzat. Az
egyik ilyen társulás a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás. Ehhez a társuláshoz
csatlakozott Salföld község is 2014-ben. Ezzel egyidejűleg kifejezték azon szándékukat is, hogy kérték
a révfülöpi iskolai körzethez történő csatlakozásukat is. Ezúton is üdvözlik ezt a kezdeményezést és
szeretettel fogadják az új tagot a társulásban. Az óvodai társulás eredményesen működik, az óvodában
dolgozóknak  további  sikeres  munkát  kíván.  Az  óvodával  kapcsolatban  elmondja,  az  óvoda
hőszigetelésével  és  nyílászáró  cseréjével  kapcsolatos  immár  harmadik  pályázaton  sem nyertek,  a
Várépítő pályázaton szintén nem nyertek. Az idei évben az egészen biztos, hogy ez meg fog valósulni,
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ugyanis teljes erővel el tudják kezdeni az előkészítést, a májusi-júniusi testületi ülésen valószínűleg ki
tudják választani a vállalkozót az árajánlatok alapján, aki ezt a munkát a költségvetésben erre szánt
pénzből meg tudja csinálni. Augusztus 11-én zár be az óvoda, ekkor elkezdődik a nyílászárók cseréje
és a hőszigetelés, amivel jelentős fűtés-megtakarítás prognosztizálható. Ez a munka augusztus 20-ra el
fog készülni. A másik társulás a Szociális Alapszolgáltató Társulás. 2012 decemberében elkezdődött
egy  olyan  törekvés,  hogy  a  társulásban  résztvevő  hét  Káli-medencei  települések  közül  volt,  aki
kezdeményezte,  hogy  egyházi  kezelésbe  kerüljön  ez  a  rendszer.  Ez  a  csatlakozási  lehetőség
meghiúsult,  viszont  hogy nagyobb,  gazdaságosabb  és  hatékonyabb  szervezet  felé  nyissanak  erről
megszületett a döntés. Ezt a feladatot jelenleg a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás keretében
látják  el.  Nagyobb  szervezetnek  a  tagjai,  ugyanazokkal  a  szolgáltatásokkal,  ugyanazokkal  a
gondozottakkal, ugyanazokkal a gondozónőkkel látják el. A társulás feladatait ugyanúgy el tudja látni.
Úgy gondolja, ez számukra nem kedvezőbb, mint az előző volt, év végén lesznek majd hitelesebb
adatok. Ennél kisebb közösségben már nem lehetett ezt a feladatot ellátni, más választás nem volt.
Tapolcán szakértő kollégák dolgoznak a rendszerben. A munka továbbra is eredményes. A részleteket
a beszámoló részletesen tartalmazza. Kéri a bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-helyettes: a bizottság
3 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  elfogadja  az  előterjesztést  kézfelemeléssel
szavazzon.

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

66/2014. (IV.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az önkormányzati  társulások
2013 évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

5.)Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr.Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja,  ez  a  napirend is  alapvetően  a  temetőre  vonatkozó  központi
szabályozás  okán szükséges.  A temetővel  kapcsolatos  díjakat  a képviselő-testület  állapítja meg az
erről  szóló rendeletében.  Ezeket  a díjakat  alapvetően a fenntartással  és üzemeltetéssel  kapcsolatos
költségek alapján kell megállapítani és minden évben felül kell azokat vizsgálni. Mint a határozati
javaslatban szerepel megoldás az  is, hogy a felülvizsgálat eredményeként nem kívánja módosítani,
vagy   a  másik  megoldás,  hogy  módosítani  kívánja.  Az  előterjesztésben  feltüntetésre  kerültek  a
temetővel kapcsolatos tavalyi tényadatok, tehát, hogy mennyit fordított rá az önkormányzat, valamint
az idei évre tervezett költségek egyaránt.
Kondor Géza polgármester: mindkét  bizottság tárgyalta.  Abban meg tudtak egyezni,   a lakosság
terheit  ne  növeljék,  a  zárszámadásról  szóló  anyag  is  tartalmazza,  hogy  anyagi  gondokkal  nem
küszködik az önkormányzat,  indokolatlan lenne az, hogy pont a temetővel kapcsolatos költségekkel
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emeljék a lakosság terheit.  Erre a jelenlegi  körülmények  között  nincs szükség.  Kéri  a bizottságok
véleményét.

Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 szavazattal  nem
javasolja a díjak módosítását.
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-helyettes: elmondja,
sokszor tárgyalták már a temetői díjakról szóló rendeletet. Egy dologra kellene odafigyelni, a temetői
létesítmények igénybevételével, a temetkezési szolgáltatóknak van egy díjtétele 8.000 Ft, arra talán
jobban oda kellene figyelni, hogy azt fizessék is be. A bizottság 3  szavazattal nem javasolja a díjak
módosítását.
Kondor Géza polgármester: szerencsére nem nagy összegekről van szó, de a bizottsági ülésen abban
megegyeztek, hogy erre a hivatalnak felhívják a figyelmét.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja azt a határozati javaslatot, hogy nem
kívánnak a temetővel kapcsolatos díjakon emelni, kézfelemeléssel szavazzon.

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

67/2014. (IV.28.) Kt. Határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről  és a temetkezés
rendjéről  szóló  8/2000.  (V.29.)  önkormányzati  rendeletében szabályozott,  a  temetővel
kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat módosítani
nem kívánja.

6.)Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr.Szabó Tímea jegyző: elmondja, amiért elkezdték ennek a rendeletmódosításnak az előkészítését
az  alapvetően  az,  hogy  a  korábbiakban  a  rendszer,  amiben  dolgoztak,  ami  látható  volt  a
költségvetésekben vagy a zárszámadásokban is, azaz un. szakfeladati rendszer volt, amit az idei évben
jogszabályi  változások  miatt  át  kellett  váltaniuk  a  kormányzati  funkciók  rendszerére.  Ezek
gyakorlatilag  többjegyű  számokat  és  az  ahhoz  kapcsolódó  elnevezéseket  jelentik,  amelyeket  a
képviselő-testületek esetében az SZMSZ mellékletében kell  szerepeltetni.  Ez a módosítás alapvető
indoka.  Ha  már  hozzányúltak,  akkor  az  egyéb,  az  elfogadása  óta  bekövetkezett  változásokat  is
átvezették.  Egyrészt tavaly decemberben megalkották az új szociális rendeletet, amiben változtak a
segélyezési formák és a hatáskörök is, ezek az SZMSZ-en is átvezetésre kerülnek. Változott például a
Tapolcai Kistérségi Társulásnak az elnevezése, ill. a Révfülöpi Szociális Szolgálat megszűnése okán a
társulásokkal  kapcsolatos  rész  is  módosulna.  Ezen  kívül  a  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátásának
módja is változott, hiszen korábban ezt is a kistérségi társulás keretében oldották meg. Ez megszűnt. A
könyvvizsgáló megbízására vonatkozó rész az SZMSZ- ben, ez már nem kötelező 2013 óta. Ezen
kívül külön rendelet volt eddig a társadalmi részvételről a rendeletek megalkotása vonatkozásában, ezt
a rendeletet az ebben foglalt rendelkezéseket, kicsit egységesítve a többi 9 önkormányzatra vonatkozó
rendeletekkel, szintén beemelnék az SZMSZ-be.
Kondor Géza polgármester: kéri a bizottságok véleményét.
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Bizottsági vélemény
Eitner József Oktatási,  Szociális  és Kulturális Bizottság Elnöke:  a bizottság 3 igen szavazattal
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-helyettes: a bizottság
3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki elfogadja a rendelettervezetet, kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,
tartózkodás nélkül megalkotja a 

6/2014. (V.8.) önkormányzati rendelete
„A Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013. (III.27.) önkormányzati rendeletet módosításáról.”

7.)Építéshatóság megkeresése HÉSZ értelmezésével kapcsolatban.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri Müller Márton főtanácsost, hogy ismertesse az előterjesztést.
Müller Márton főtanácsos: elmondja, a tapolcai Építéshatósági Iroda megkereste az önkormányzatot
azzal  a  kéréssel,  hogy  foglaljon  állást,  hogy  a  Révfülöp  1843/1  hrsz-ú  ingatlan  milyen  terület-
felhasználási  egységbe  tartozik.  Ezzel  kapcsolatban  a  rendezési  terv  módosításával  megbízott
Z.É.Műhely Kft-tét keresték meg,  településrendezési szaktanácsot kértek tőlük. Ők megállapították
azt, hogy a szerkezeti tervben Lke övezetbe tartozik az ingatlan, azonban a szabályozási tervlapon
rajzi hiba miatt nem egyértelmű, nem értelmezhető az, hogy Lke területbe vagy Lke-2 kt övezetbe
tartozik.  Megállapításuk  szerint,  mivel  a  szerkezeti  tervben  helyesen  van  ábrázolva,  azért  azt
javasolják,  hogy a képviselő-testület  nyilvánítsa ki,  hogy az 1843/1 hrsz.  az Lke-2 Kt   övezetbe
tartozik, egyúttal foglaljon állást, hogy a rendezési terv módosítása során ez a módosítás a rajzi hiba
átvezetésre kerüljön a tervlapokon is. 
Kondor Géza polgármester: kéri a gazdasági bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-helyettes: a bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, Papp Zoltán Tamás bizottsági tag az ülésen részletesen
tájékoztatást adott ezzel kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a határozati javaslattal kézfelemeléssel
szavazzon.

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

68/2014. (IV.28.) Kt. határozat
a) Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  állapítja  meg,  hogy  a

Révfülöp 1843/1 hrsz-u ingatlan a Településszerkezeti  Terv alapján és a Szabályozási
tervlapon  is,  az  Lke-2  –kt  (kistelkes,  kertvárosi  lakóövezet)  terület-felhasználási
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egységbe és építési övezetbe tartozik. A tervezett belterületi határ a terület-felhasználási
egység nyugati határán húzódik.

b) A Helyi Építési Szabályzat jelenleg történő módosítása során a szabályozási tervlapokon
lévő rajzi hiányosság megszüntetésre kerül.

c) A Képviselő-testület felkéri  a jegyzőt, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati  Hivatal
Építéshatósági Irodát a döntésről értesítse. 

Felelős:      Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: b) pontra:  folyamatos  
                  c) pontra:   2014. április 30. 

8.)Közbeszerzési Terv módosítása. A Közbeszerzési Szabályzat elfogadása. 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester:  elmondja,  év  elején  hoztak  egy döntést  kötelező jelleggel,  hogy az
önkormányzat  közbeszerzési  tervének  elfogadásánál  nyilatkozni  kellett,  hogy  terveznek-e
közbeszerzés alá eső beruházást. Akkor úgy döntöttek, hogy erre nincsen szükség. Azóta a következő
helyzet  állt  elő.  Mint  ismert  mindkét  strandra  pályáztak  két  darab  akadálymentes  vízi  bejáró
létesítésére, amely 100 %-os támogatást élvez. Viszont az önkormányzatnak ezt az összeget meg kell
előlegezni. A beruházással kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A közbeszerzési
tervet módosítani kell. El kell fogadni ezzel párhuzamosan egy közbeszerzési szabályzatot is. Kéri a
gazdasági bizottság véleményét, mivel a közbeszerzési szabályzat csak az ülés előtt került kiosztásra a
bizottság csak a közbeszerzési terv módosítását tárgyalta.

Bizottsági vélemény
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-helyettes: a bizottság
megtárgyalta a napirendet és 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet. A most
kiosztott közbeszerzési szabályzatot is elfogadásra javasolja, de azt a bizottság nem tárgyalta.

Kérdés, észrevétel
Török Péter alpolgármester: felhívja a figyelmet,  hogy a most kapott szabályzatban meg vannak
határozva  a  felelősségkörök,  jogkörök  és  a  képviselő-testületnek  is,  azon  belül  a  gazdasági
bizottságnak  is  van  egy  felelősségi  köre,  mégpedig  ezen  szabályzat  alapján  közbeszerzéssel
kapcsolatos éves tervről beszámolót kell készíteni. Úgy gondolja, hogy  ez majd a munkaterv része
kell, hogy legyen.
Dr. Szabó Tímea jegyző: igen. Ez már a jövő évre vonatkozó munkatervre fog vonatkozni. Amikor
ezt olvasta az jutott eszébe, hogy lehet évente is, de gyakorlatilag mind a két bizottság  a következő
ülésen mindig beszámol arról, hogy milyen döntéseket hozott, tehát véleménye szerint folyamatában is
értesülni fognak ezekről a döntésekről a képviselő-testület nem pénzügyi bizottság tagjai is. 

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  a  közbeszerzési  terv  módosításával  egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:
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69/2014. (IV.28.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  1.  számú  mellékletben

foglaltak szerint, a település 2014. évi módosított Közbeszerzési Tervét elfogadja.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: Folyamatos 

Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  a  közbeszerzési  szabályzat  elfogadásával
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

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

70/2014. (IV.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja „Révfülöp Nagyközség
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát”.

9.)Vízimentők részére szállás biztosítása.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: elmondja, a Vízimentők Szakszolgálata Egyesület kéréssel fordult az
önkormányzathoz, az IKSZT emeleti részén lévő 3 db apartman bérbeadása céljából. Már a tavalyi
esztendőben is ők bérelték ezen apartmanokat, probléma, gond nem volt a tavalyi esztendőben sem
velük kapcsolatban. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-helyettes: a bizottság
3 igen szavazattal javasolja a 3 db apartman bérbeadását a Vízimentők Egyesülete részére, június 15-
től augusztus 31-i időszakban 900.000 Ft + Áfa bérleti díjon.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  a  3  db  apartman  bérbeadásával  a
határozati javaslatban leírt időpontban és összeggel, kézfelemeléssel szavazzon.

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

71/2014. (IV.28.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Révfülöp
Káli u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület tetőterében lévő 3 db. apartman
2014.  június  15.-  2014.  augusztus  31.-i  időpontok között  900 000 Ft  + áfa  bérleti  díj
ellenében  a  Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálat  Egyesület  részére  bérbeadásra
kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérbeadással kapcsolatos szerződés
megkötésére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. május 1.
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10.)Kilátó felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása  .   (szóbeli előterjesztés)
Kondor Géza polgármester: elmondja, az előző ülésen is ezt már napirendre tűzték, kicsit  korai volt,
mert még a szakvélemény nem állt rendelkezésre. Kértek árajánlatot, melyre két ajánlat érkezett, de
most  sincsenek  döntési  helyzetben.  Abban  maradtak,  hogy  az  információ  még  mindig  kevés,  a
bizottsági ülésen úgy döntöttek, nem az a fő kérdés ki csinálja, hanem azt kell eldönteni, hogy mit
szeretnének. Van egy állapot, aminek a kijavítása nem olcsó, több millió forintos dologról van szó.  A
torony komoly  javításra  szorul.  Kezdeményeznek  7-én  ismét  a  szaktanácsot  adó  cég  vezetőjével,
szakértőjével, Papp  Zoltán úrral, és a képviselő urak közül, akit érdekel, egy személyes egyeztetést.
Bizonyos technológiai kérdéseket szeretnének feltenni. A következő döntést kellene meghozni, több
millió forintért ezt most felújítják, vegyszeres, kezeléssel ápolással, vagy pedig menjenek tovább. 8-10
évig meghosszabbítaná az életét és ez alatt esetleg ki tudnak dolgozni egy végleges megoldást. Azt
kell  a  helyszínen  mérlegelni,  nem  lenne-e  praktikusabb,  ha  ennek  az  összegnek  a  kétszereséért,
háromszorosáért  esetleg  egy  újra  építést  eszközölni,  az  előző  hibák  kiküszöbölésével.  Révfülöp
ékszeréről van szó, a szezon kezdete előtt mindenképpen valamilyen megerősítést, biztonságossá tételt
meg kell ejteni. A döntéshelyzetet kedden alakítják ki. Kéri a bizottság véleményét.

Bizottsági vélemény
Simon László Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnök-helyettes: a bizottság
nem tud döntést hozni, kellene még egy szakérői pontosítás és egy helyszíni bejárás.

Kondor Géza polgármester:ezt a napirendet tájékoztatásnak szánta.
Szabó  Sándor  Pál  képviselő:  elmondja,  a  javítás,  felülvizsgálat,  az  esetleges  újraépítés  az  a
faszerkezetre vonatkozik. Sem magasságában, nem külső megjelenésében nem lenne  más szerkezet,
csak a fa szerkezetről van szó. 
Kondor Géza polgármester: köszöni a kiegészítést. Erről most nem kell szavazni, kéri, hogy vegye
mindenki tudomásul a tájékoztatást.

11.)Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kondor Géza polgármester: felkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr.Szabó  Tímea  jegyző:  elmondja,  minden  évben  május  31-ig  kell  ezeknek  a  feladatoknak  az
ellátását  értékelni  a képviselő-testületnek.  Ez a napirend a májusi  testületi  ülés napirendjei  között
szerepelt a munkatervben, de mivel kérdésessé vált, hogy mikor tudnak valamennyi településen május
végén ülést tartani, úgy gondolták inkább tárgyalják meg most a biztonság kedvéért.   Ez az értékelés
alapvetően tartalmaz egyrészt település és a gyermekek vonatkozásában demográfiai adatokat, aminek
alapvetően az a konfluziója, hogy mind a település lakosság száma, mind a gyermekek lakosság száma
sajnálatos  módon  csökkent.  Tartalmazza  azt,  hogy  milyen  módon  látja  el  az  önkormányzat  a
gyermekvédelemmel  kapcsolatos  feladatait.  Itt  egyrészt  lehet  gondolni  az  un.  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságra, ami egy jegyzői hatáskörbe tartozó ellátás. Ez a
tavalyi  évben 26 gyermek számára került  megállapításra.  Ez a 26 gyermek 17 családból  kerül  ki.
Szerepelnek egyéb, korcsoportos megbontások is a tájékoztatóban. Ezt tartalmazza az előterjesztés.
Azok számára, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, egy évben kétszer Erzsébet
utalvány  formájában  nyújtanak  központi  jogszabályi  rendelkezések   alapján  támogatást.  Itt  a
gyermekenkénti összeg 5800 Ft volt  2013 évben. Erre összesen 295.800 Ft –ot költöttek a tavalyi
évben. Szerepel az értékelésben az, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűként senkit
sem regisztráltak  a  tavalyi  évben.  Az  Oktatási,  Szociális  és  Kulturális  Bizottság  a  tavalyi  évben
tankönyv támogatás címén 11 fő részére 261.000 Ft összegű segítséget nyújtott. Ez azért fontos, mert
ez egy olyan támogatás, ami nem központi jogszabályon alapszik. Van erre lehetősége a testületnek,
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de  ez  egyfajta  plusz  támogatás,  ami  nagyon  dicséretes  és  nagyon  jó,  hogy ezt  az  önkormányzat
lehetővé  tudja  tenni.  Ezen kívül  még  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  70.645 Ft  összegben
került megállapításra. A gyermekek étkeztetését az önkormányzat  konyháján keresztül biztosítja az
önkormányzat.  A  gyermekjóléti  szolgáltatást  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  keretei
között oldja meg az önkormányzat. 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: aki az előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

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

72/2014. (IV.28.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.

Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: 2014. május 31.

Bejelentések:
Kondor Géza polgármester: két eseményre szeretné felhívni a televízió előtt ülő nézők figyelmét. Az
egyik  május  1-jén  14  órától  majális  keretében  szabadtűzi  sütés-főzés  világnapját  tartanak  a
vitorláskikötő területén, melynek programját ismertette. A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
Az idei évben május 9-10-11-én tartják a Lomtalanítást a településen. 
Megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 17.00 órakor berekeszti.

Kmft.

Kondor Géza Dr. Szabó Tímea
Polgármester     jegyző
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