
Szám: 1/3/1/2013.

Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  február  4-én 
(hétfőn) 14.20 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Községháza Ottava Ignác terme

Jelen vannak:  Miklós Tamás polgármester, 
Kondor Géza, 
Eitner József, 
Gángó István 
Török Péter  képviselő-testületi tagok.

Távolmaradását bejelentette:    Varga Béláné alpolgármester, Kálomista Gábor képviselő.
A meghívottakból jelen van:    Tóthné Titz Éva jegyző.
Tanácskozási joggal jelen van: Dianovics Béla Polgári Kör Elnöke

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  a  képviselő-testület  tagjait  és  a  jelenlévőket. 
Megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes,  mivel  a  6  fő  képviselő-testületi  tagból  4  fő 
képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja.
Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv-hitelesítők  személyére.  Kéri  vita  nélkül  szavazzanak  róla. 
Javasolja Török Péter és Gángó István képviselő urakat.
Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Török Péter, Gángó István képviselő-testületi tag.

Miklós Tamás polgármester: előterjeszti a napirendi javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás 
nélkül elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbiak szerint.

N a p i r e n d
1.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a szociális 
     célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről.
     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

1.)     Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a szociális   
célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)



Miklós  Tamás polgármester:  elmondja,  mindkét  bizottság  tárgyalta  a  napirendet.  Kéri  a 
bizottságok véleményét.

Bizottsági vélemény:
Eitner József Oktatási, Szociális  és Kulturális Bizottság Elnöke: elmondja,  a bizottság 
javasolja a rendelettervezet elfogadását.
Kondor Géza Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke: a bizottság 
javasolja a rendelettervezet elfogadását.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Miklós  Tamás polgármester:  aki  egyetért  a  szociális  célú  tűzifa  támogatás  rászorultsági 
szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló rendelet-tervezettel kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül megalkotja az

1/2013. (II.5.) önkormányzati rendeletet

„A  szociális  célú  tűzifa  támogatás  rászorultsági  szabályairól  és  igénylésének 
feltételeiről”.

Miklós Tamás polgármester: megköszöni a részvételt a rendkívüli képviselő-testületi ülést 
14.30 órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás sk Tóthné Titz Éva sk.
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Török Péter  sk                                           Gángó István sk
képviselő-testületi tag.


