
Szám: 1/3/16/2011

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án 

13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Ottava Igánc terme

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester

                      Eitner József, Kondor Géza képviselő-testület tagja

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor, Gángó István, Török Péter képviselő-testületi 

                                                 tagok.

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, mivel a 6 fő képviselő-testületi tagból 3 fő képviselő és a polgármester jelen 

van. Az ülést megnyitja. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Eitner József és Varga Béláné képviselő-testületi tagokat, 

kéri, hogy vita nélkül szavazzanak róla.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Eitner József, Varga Béláné képviselő-testületi tagok.

Miklós Tamás polgármester: ismerteti a rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül elfogadja a napirendi pontot az alábbiak szerint:

Napirend

1.) Hajnal utcai ingatlanok pályázati úton történő értékesítésével kapcsolatban 

     versenytárgyalás lefolytatása, bizottság létrehozása.

     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester.

1.)  Hajnal  utcai  ingatlanok  pályázati  úton  történő  értékesítésével  kapcsolatban 

versenytárgyalás lefolytatása, bizottság létrehozása.

Miklós Tamás polgármester:  kéri a bizottság létre hozásával  kapcsolatban jegyző asszony 

javaslatát.

Tóthné  Titz  Éva  jegyző:  elmondja,  a  versenytárgyalás  lebonyolítására  egy  rendkívüli 

bizottság létrehozását javasolja, melynek tagjaira tesz javaslatot. Elnöknek javasolja : Kondor 
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Géza urat a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnökét,  tagjainak Varga 

Béláné  alpolgármester asszonyt és Eitner József képviselő urat.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

Miklós  Tamás  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  az  elhangzott  javaslattal, 

amely  alapján a  versenytárgyalás  lebonyolítására  alakított  bizottság  elnöke,  Kondor  Géza 

bizottsági  elnök,  tagjai,  Eitner  József  képviselő  és  Varga  Béláné  alpolgármester  asszony 

legyen kézfeltartással szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 

nélkül meghozza az alábbi határozatot:

95/2011. (IX.8.) Kt. határozat

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Révfülöp Hajnal 

utcai  ingatlanok  pályázati  úton  történő  értékesítésével  kapcsolatban  -  a 

versenytárgyalás lebonyolítására - bizottság létrehozásával, melynek tagjai: Kondor 

Géza Gazdasági,  Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke, Varga Béláné 

alpolgármester, Eitner József Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke.

Miklós Tamás polgármester:  felkéri a bizottságot a versenytárgyalás lebonyolítására. Több 

napirendi  pont  nem  volt,  megköszöni  a  részvételt,  a  képviselő-testület  rendkívüli  ülését 

13.15 órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás Tóthné Titz Éva

polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Eitner József                                                       Varga Béláné 

képviselő-testületi tagok.
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