
Jegyzőkönyv

Készült:  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2015.  január  30-án  07.30  órai
kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Török Péter alpolgármester
Sümegi Gábor képviselő
Eitner József képviselő
Slemmer József János képviselő
Szabó Sándor Pál képviselő (6 fő)

Távolmaradását bejelentette: Miklós Tamás képviselő

A meghívottakból jelen van: Dr.Szabó Tímea jegyző megbízásából, Müller Márton főtanácsos.

Kondor Géza polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés
határozatképes mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. Miklós Tamás
képviselő bejelentette távolmaradását. Az ülést megnyitja. Elmondja, a mai testületi ülés összehívását
az indokolja, hogy Révfülöp nagyközség várossá válásának kezdeményezésével kapcsolatban leadott
anyagot  a  Veszprém Megyei  Kormányhivatal  hiánypótlásra  visszaküldte.  A kiegészítésekre  rövid
határidő áll rendelkezésre. Ismerteti a napirendi pontot.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
elfogadja az alábbi napirendi pont megtárgyalását.

Napirend

1.) Révfülöp várossá nyilvánítási kezdeményezése hiánypótlási felhívásával  
kapcsolatos döntés meghozatala.
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

1.)Révfülöp   várossá nyilvánítási kezdeményezése hiánypótlási felhívásával  kapcsolatos döntés 
meghozatala. (szóbeli előterjesztés)

Kondor Géza polgármester: ismerteti  a Veszprém Megyei  Kormányhivatal Révfülöp nagyközség
várossá nyilvánítása iránt benyújtott iratanyagának felülvizsgálata során megállapított hiányosságokról
szóló hiánypótlási felhívást. A felhívásban szereplő hiányosságokra a kiegészítést 2015. február 4-ig
kell eljuttatni a Kormányhivatal részére.
Megkérdezi kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kondor Géza polgármester: ismerteti a határozati javaslatot. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  nagyközség  várossá  válási  kezdeményezéshez  szükséges,  a  Magyar
Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. által készített tanulmányterv – a település fejlődésének fő
jellemzői,  történeti,  társadalmi  értékei,  hagyományai;  a  településre  jellemző  fűtési  módok;  az
igazgatási  célt  szolgáló  intézmény  és  annak  térségre  kiterjedő  szerepe  vonatkozásában  tett-
kiegészítését  megismerte,  elfogadja.  Felkéri  a  polgármestert  a  kezdeményezés  kiegészítésének
benyújtására.
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Szavazásra bocsátja, aki elfogadja az ismertetett határozati javaslatot, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás  nélkül
meghozza az alábbi határozatot:

5/2015. (I.30.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nagyközség  várossá  válási
kezdeményezéshez  szükséges,  a  Magyar  Urbanisztikai  Tudásközpont  Nonprofit  Kft.  által
készített tanulmányterv – a település fejlődésének fő jellemzői, történeti, társadalmi értékei,
hagyományai; a településre jellemző fűtési módok; az igazgatási célt szolgáló intézmény és
annak térségre kiterjedő szerepe vonatkozásában tett- kiegészítését megismerte, elfogadja.

Felkéri a polgármestert a kezdeményezés kiegészítésének benyújtására.

Felelős:  Kondor Géza, polgármester
Határidő: azonnal

Kondor Géza polgármester:  több napirendi  pont  nem volt,  megköszöni  a részvételt  a  képviselő-
testület ülését 7.40 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea 
polgármester jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:
Müller Márton
főtanácsos
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