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Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. augusztus 24-én 
(kedden) 08:00 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza Ottava Ignác terme 
 
Jelen vannak:  Kondor Géza              polgármester 

Török Péter                            alpolgármester 
Miklós Tamás              képviselő 

  Slemmer József János            képviselő 
 (4 fő) 

 
Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Szecsődi Barbara 
 
Szabó Sándor Pál, Ujváriné dr. Handó Melinda és Zsifkovics Szilvia képviselők jelezték távol 
maradásukat. 
 
Kondor Géza polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő képviselő, és a 
polgármester jelen van. Szabó Sándor Pál, Ujváriné dr. Handó Melinda és Zsifkovics Szilvia 
képviselők jelezték távol maradásukat.  Az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontot. 
 
 
 

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

 
 
Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e más javaslat?  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi ponttal, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat, és azok alábbi sorrendben történő 
megtárgyalását. 
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N a p i r e n d 
 

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

             
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
1. Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester (írásbeli előterjesztés) 
 
Kondor Géza polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Ugyanaz, ami eddig volt. 
Átadná a szót Jegyző asszonynak, mi szerint pár szóban részletezze az előterjesztést. 
 
dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: Szokásos mindenévi szociális tűzifa pályázatot lehet 
benyújtani. Jogvesztő a határidő. A támogatás mértéke 15.000 Ft / erdei köbméter.1000 
Ft+Áfa/m3 önerőt kell vállalni. Az, hogy a települések milyen mértékű támogatásra jogosultak,  
lakosságszám, valamint szociális mutatók alapján kerül meghatározásra. Révfülöp 92 m3 
támogatást kaphat. Arról szól a határozati javaslat, hogy erre a mennyiségre az Önkormányzat 
benyújtja a pályázatot.   
 
Kondor Géza polgármester: Az Önkormányzat biztosítja a szállítást.   
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátja, aki egyetért az 
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, 
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
 
61/2021. (VIII.24.) 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 támogatásáról szóló pályázati kiírás 
alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 92 m³ 
mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerőt összesen 116.840 Ft 
(92.000 Ft+ Áfa) összegben biztosítja.  
 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó 
költségek az önkormányzatot terhelik.  
A pályázatban vállalt önerőt és a szállítás költségeit a Képviselő-testület Révfülöp Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. 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.  
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A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Kondor Géza, polgármester 
Határidő: 2021. augusztus 31. 

 
 
 
Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Köszöni szépen a részvételt. Az 
ülést 08:05 órakor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
Kondor Géza                 dr. Szabó Tímea 
polgármester                 címzetes főjegyző 
 


