
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2009.  június  24-én 
(szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

A  Képviselő-testület  teljes  ülését  hangfelvétel  rögzíti,  ezért  e  jegyzőkönyv  szerkesztett  
jegyzőkönyv.

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Dr. Németh Csaba, Gángó István, Simonné Lakosi 
Erzsébet, Eitner József képviselők.

          
Távolmaradását  bejelentette:   Török  Péter  alpolgármester,  Székely  Szabolcs  képviselő, 
Ujváriné Handó Melinda képviselő.

A meghívottakból jelen van: Hamarné Szöllősy Emília jegyző, Müller Márton főtanácsos 

Miklós Tamás polgármester: köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 8 tagú 
képviselő-testületből 5 fő jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv  hitelesők  személyére.  Javasolja  Simonné  Lakosi  Erzsébet 
képviselő asszonyt és Gángó István képviselő urat.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
elfogadja az ülés jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Simonné Lakosi Erzsébet és Gángó István.

Miklós  Tamás  polgármester:  előterjeszti  a  képviselő-testületi  ülés  napirendjére  vonatkozó 
javaslatot.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  7  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  Önkormányzatának 2009.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2009. 
(II.11.) rendelet módosítása.
Előadó: Miklós Tamás polgármester

1.)Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.
11.) rendelet módosítása.



Miklós Tamás polgármester: elmondja, az elmúlt időszakban két pályázatot is benyújtottak az 
egyiket a Grillo önjáró fűnyíró gép beszerzésére,  a másikat a TEUT pályázat keretében a 
Szepezdi  utca  burkolat-felújítására  nyújtottak  be.  Mind  a  kettőnél  a  fedezet  a 
költségvetésvetésben rendelkezésre áll. A pályázatot hiánypótlásra visszaküldték azzal, hogy 
a rendelkezésre álló önerőt külön nevesítve kell a költségvetésben elkülöníteni. Az írásban 
kiadott  költségvetési  rendelet  1 sz.  melléklete  nevesítve  tartalmazza  a  szükséges összeget. 
Technikai  jellegű  módosítás  került  végrehajtása.  A holnapi  nap  folyamán  ezt  vissza  kell 
küldeni, ezért vált szükségessé a rendkívüli testületi ülés összehívása.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Miklós Tamás polgármester: aki egyetért az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 
1/2009. (II.11.) rendelet módosításával kézfeltartással szavazzon.

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

7/2009. (VI.25.) Kt. rendeletet

„Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatának  2009.  évi  költségvetéséről  szóló 
1/2009. (II.11.) rendeletének módosításáról.”

Miklós Tamás polgármester: megköszöni a részvételt a képviselő-testület ülését 14.05 órakor 
berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás Hamarné Szöllősy Emília
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

Simonné Lakosi Erzsébet                                                             Gángó István

képviselő-testület tagjai


