
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 30-án (csütörtökön)
07.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Török Péter alpolgármester
Eitner József képviselő
Miklós Tamás képviselő
Sümegi Gábor képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő ( 6 fő)

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

Kondor  Géza  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait.  Megállapítja,  hogy  az  ülés
határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Előterjeszti a
napirendi javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
egyetért az alábbi napirendi pont megtárgyalásával.

Napirend

1.) A  21/2015.  (IV.17.)  MvM  rendelet  alapján  településbusz  beszerzésére  beadott  ajánlatok
elbírálása, pályázat benyújtása. Szakmai program jóváhagyása.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.)A  21/2015.  (IV.17.)  MvM  rendelet  alapján  településbusz  beszerzésére  beadott  ajánlatok
elbírálása, pályázat benyújtása. Szakmai program jóváhagyása.
Kondor Géza polgármester: elmondja, a mai rendkívüli testületi ülés összehívására azért került sor,
mert  be  kell  adni  az  autóbusz  pályázatot,  hétfőn  reggel  nyitják  meg  a  számítógépes  beadási
lehetőséget.  Állást  kell  foglalni,  hogy  indulnak-e  a  pályázaton,  a  szakmai  programot  a  hivatal
kidolgozta, melyet el kellene fogadni. A pályázat alapján ki kell választani az autóbuszt. Javasolja a
beérkezett ajánlat közül inkább az Opelben gondolkodjanak. 
Dr.  Szabó  Tímea  jegyző  megbízásából  Müller  Márton  főtanácsos:  elmondja,  egy  szakmai
programot  kellett  készíteni,  amely azokat  a tevékenységeket  öleli  fel,  amelyet  eddig is  végzett  az
önkormányzat. Enélkül nem lehet benyújtani a pályázatot. Kell egy olyan, ami megalapozza a busz
vásárlási igényét. Ebben a népességtől elkezdve, az időskorúaknak a gyermekeknek az ellátási dolgai
is vannak benne. Ismerteti a határozati javaslatot.
Kondor Géza polgármester: megkérdezi, kinek van kérdése,észrevétele?
Szabó Sándor Pál képviselő: kérdése, hogy a jelenlegi Ford autóbusszal mi lesz?
Kondor Géza polgármester: ha a pályázat realizálódik, akkor el kellene adniuk. Szavazásra bocsátja,
aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:



71/2015. (IV.30.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt  be az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott  alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től  igénybe  vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján.
A pályázattal az Önkormányzat által eddig is működtetett egyéb szolgáltatást – óvodás és iskolás korú
gyermekek szállítása, időskorúak egészségügyi intézménybe történő szállítása, a háziorvos által levett
vér beszállítása a Tapolcán levő laborba, házi segítségnyújtó szolgáltatás által szervezett  bevásárló
utak  biztosítása,   valamint  a  településen  élők  közösségi,  művelődési,  szabadidős,  sport
rendezvényekre, kirándulásokra történő szállítása - kívánja fejleszteni új gépjármű beszerzése útján.
Az Önkormányzat által ellátott szolgáltatás fejlesztése már nagyon szükséges lenne, tekintettel arra,
hogy az Önkormányzat tulajdonában levő, erre a célra szolgáló gépjármű, mely egy 17 személyes Ford
Transit típusú autó, egyrészt koránál fogva – 8 éves- már elavult, valamint a rendszeres szervizelés
egyre nagyobb kiadásokkal jár. Ráadásul, mivel ez a gépjármű már autóbusznak minősül, így csak
„D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező személy vezetheti, míg egy kilenc személyes gépjármű „B”
kategóriás jogosítvánnyal is vezethető, mely típusú jogosítvánnyal rendelkező személyt biztosítani e
feladat ellátására sokkal egyszerűbb. Mindezek alapján az Önkormányzat  által nyújtott  szolgáltatás
sokkal racionálisabban ellátható lenne egy új, kilenc személyes gépjárművel. 
A  Képviselő-testület  a  bekért  két  árajánlat  közül  (Császár  Autószerviz  Kft.  8500  Pápa  Külső
Veszprémi  út  49.,  Kiss-Gerencsér  Autóház  Kft.  8315  Gyenesdiás  Kereskedők  útja  2.)  a  Kiss-
Gerencsér Autóház Kft.  7.990.000 Ft  + 2.134.350 Ft Áfa,   bruttó 10.124.350 Ft  összegű ajánlatát
fogadja el, és az Opel Vivaro Combi L2H1 1.6 Twin Turbo (dízel) típusú autót kívánja beszerezni,
tekintettel arra, hogy a kiválasztott jármű gazdaságos üzemeltetésű, alacsony szerviz igényű.
A Képviselő-testület  tudomással  bír  arról,  hogy a  támogatás  a  nettó  kiadásokra vonatkozik,  így a
2.134.350 Ft összegű általános forgalmi adó kifizetését 2015. évi költségvetése tartalékkeret terhére
biztosítja. 
A  Képviselő-testület  tudomással  bír  arról,  hogy  a  támogatás  utófinanszírozású,  így  annak
megelőlegezését a 2015.évi tartalékkerete terhére biztosítja.
A Képviselő-testület a szolgáltatás szakmai programját jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős:       Kondor Géza polgármester
Határidő:     az MvM rendelet szerint

Kondor Géza polgármester: több napirendi  pont nem volt,  megköszöni  a részvételt  a képviselő-
testületi ülését 07.45 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
polgármester jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Müller Márton
főtanácsos


