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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 11-én 

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

 

Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza   polgármester 

Eitner József   képviselő 

Miklós Tamás                        képviselő 

Simon László   képviselő 

Slemmer József János  képviselő 

  Sümegi Gábor   képviselő (6 fő) 

 

Török Péter alpolgármester előzetesen jelezte távolmaradását. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából 

Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a 

megjelent képviselő urakat, munkatársakat. Aljegyző asszonyt a mai ülésen Molnárné 

Vagányi Diána pénzügyi ügyintéző helyettesíti. 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 pontot. 

  

Az ülés napirendje: 

 

1. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli) 

 

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

kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontot, és annak megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

1. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (szóbeli) 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

1. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: A múltkori tűzifapályázatot hiánypótlásra visszaküldték. A 

Budapesti Kincstár jelezte Veszprémnek, hogy ebben a formában nem fogadják el és ezért 
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van szükség erre a mai ülésre. A határozati javaslat kiegészült. Kérdés, észrevétel a napirendi 

ponttal kapcsolatban? Szavazásra bocsátja, aki a határozati javaslattal egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

109/2018. (IX.11.) Kt. határozat 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról és 

a vállalt önerő összegéről szóló 106/2018. (VIII. 27.) számú határozatát visszavonja és az 

alábbi határozatot hozza:  

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 

szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás 

alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 178 m³ 

mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 226.060 Ft 

(178.000 Ft+ Áfa). A tűzifa szállításából származó költségek, valamint az önerő az 

önkormányzatot terhelik. 

  

A pályázatban vállalt önerőt és a szállítás költségeit a Képviselő-testület Révfülöp 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-

testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.  

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a szociális célú 

tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 12. 

 

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

 

 

Kmft. 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

 

 

Molnárné Vagányi Diána  

pénzügyi ügyintéző 


