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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 8-án 

(csütörtök) 15,45 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

  Eitner József   képviselő 

  Miklós Tamás   képviselő 

  Sümegi Gábor   képviselő 

  Slemmer József János   képviselő   

  Simon László    képviselő (6 fő) 

 

 

Török Péter alpolgármester bejelentette távolmaradását.  

 

A meghívottakból jelen van: Dr. Szabó Tímea jegyző, Szántó Jánosné Helyi Választási 

Bizottság Elnöke, Vadászi Lajos bizottsági tag-jelölt.  

 

Kondor Géza polgármester: köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülésen a megjelent 

képviselő urakat. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 6 fő képviselőből 5 fő 

képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Előterjeszti a képviselő-testületi ülés napirendi javaslatát. Megkérdezi, hogy a napirenddel 

egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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. Képviselői eskütétel  

 

2. A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjának 

megválasztása, eskütétel 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

 

1. Képviselői eskütétel  

 

Kondor Géza polgármester: Mint ismert, Szabó Sándor Pál képviselő 2016. november 7-i 

testületi ülésen lemondott képviselői tagságáról, ennek hatálya december 6. A lemondással 

kapcsolatban a Mötv. 30. §-a rendelkezik, amely kimondja milyen körülmények között, és 

milyen feltételekkel kell ezt végrehajtani. Ezt most nem ismerteti részletesen.  

A Mötv. 21. §-a rendelkezik arról, hogy a megüresedő helyet milyen feltételekkel, kivel, milyen 

körülményekkel kell feltölteni. Ennek a lényegét összefoglalva a következő legtöbbet kapó 

szavazatot kapó képviselőjelölt az, aki ezt a helyet betölti.  

Felkéri Szántó Jánosnét a Helyi Választási Bizottság Elnökét az eskü kivételére, az esküokmány 

átadására. 

 

KÉPVISELŐ ESKÜTÉTELE 

 

Simon László képviselő az esküt leteszi, az esküokmányt átveszi. 

 

Kondor Géza polgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság Elnökének szíves 

közreműködését.  

 

Szántó Jánosné Helyi Választási Bizottság Elnöke 15,54 órakor az ülésről távozik.  

 

 

2. A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjának megválasztása, 

eskütétel 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A képviselő urakkal előzetes egyeztetés alapján, javasolták, hogy 

Vadászi Lajost válasszák meg, aki a választási programjukhoz csatlakozott. Nagy 

megtiszteltetésnek érezné, hogy ha vállalná ezt a felkérést. Vadászi Lajossal egyeztettek, az, 

hogy itt van, nyilván arra utaló magatartás, hogy továbbra is fenntartja, elvállalja a felkérést.  

Megkérdezi a képviselő urakat, hogy Lajos jelölésével kapcsolatban van-e kérdésük, vagy 

észrevételük? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki a Gazdasági, Településfejlesztési és 

Turisztikai Bizottság külső tagjának személyével egyetért, illetve a bizottság összetételével , 

kézfelemeléssel szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

143/2016. (XII.08.) Kt. határozat 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági, 

Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjává választja Vadászi Lajos, nem 

képviselő-testületi tagot, és a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai 

Bizottság személyi összetételét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
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2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2) bekezdése alapján 2016. december 7-étől 

az alábbiak szerint állapítja meg: 

A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

 elnöke: Sümegi Gábor, képviselő,  

 alelnöke: Slemmer József János, képviselő; 

 tagjai: Simon László, képviselő 

 Papp Zoltán Tamás, nem képviselő-testületi tag 

 Vadászi Lajos, nem képviselő-testületi tag.  

Utasítja a polgármestert, hogy a bizottság jelen döntéssel megválasztott nem 

képviselő-testületi tagjától az esküt vegye ki. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

BIZOTTSÁGI TAG ESKÜTÉTELE 

 

 

Kondor Géza polgármester: a vonatkozó jogszabály értelmében a nem képviselő bizottsági 

tagnak is esküt kell tenni. Felkéri Vadászi Lajost az eskü letételére. 

 

Vadászi Lajos nem képviselő-testületi bizottsági tag az esküt leteszi, átveszi az 

esküokmányt. 

 

 

 

Több tárgy nem volt, Kondor Géza polgármester az ülést 16,00 órakor bezárta. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Dr. Szabó Tímea 

polgármester        jegyző 

 

 

 


