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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 12-én 

(hétfőn) 8:00 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza   polgármester 

Eitner József   képviselő 

Miklós Tamás                        képviselő 

Simon László   képviselő 

Slemmer József János  képviselő 

  Sümegi Gábor   képviselő (6 fő) 

 

Török Péter alpolgármester előzetesen jelezte távolmaradását. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Szakál Norbert 

műszaki ügyintéző. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pozsgai Virág 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a 

megjelent képviselő urakat, aljegyző asszonyt, munkatársakat. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő képviselő, és a 

polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontot. 

  

Az ülés napirendje: 

 

1. Révfülöp 1174/1, 1177 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos 127/2018. (XI.05.) 

határozatban elfogadott pályázati felhívás módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

Kondor Géza polgármester: Szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi ponttal, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontot, és annak megtárgyalását. 

 

N a p i r e n d 

 

1. Révfülöp 1174/1, 1177 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos 127/2018. (XI.05.) 

határozatban elfogadott pályázati felhívás módosítása 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

1. Révfülöp 1174/1, 1177 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos 127/2018. (XI.05.) 

határozatban elfogadott pályázati felhívás módosítása 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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Kondor Géza polgármester: A pályázati felhívás 6. pontját módosítanunk kellett. Ez a 

döntés nagyon fontos a közzététel miatt. Kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

Miklós Tamás képviselő: Nov. 8.-a van benne a kiírásban, hogy közzétesszük, akkor azt is 

módosítani kellene, ha nem tettük közzé, és most hivatalosan módosítjuk magát a kiírást. 

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: Közzé lett téve. Azért módosítjuk. 

 

Kondor Géza polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra 

bocsátja, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

 

135/2018. (XI.12.) Kt. határozat 

 

Révfülöp 1174/1, 1177 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos 127/218 sz. (XI.05.) 

határozatával elfogadott pályázati felhívás módosítása. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 127/2018 számú (XI.05.) 

határozatával elfogadott pályázati felhívás III.6. pontját a következők szerint módosítja: 

„Bérlőnek a Bérlemény területén, a Bérbeadóval előzetesen történt egyeztetés alapján, a 

birtokbavétel napjával kezdődően 4 méter szélességű közlekedési sávot kell biztosítani 1174/2 

hrsz.-ú önkormányzati vízparti közterület gyalogos megközelítése céljából. A gyalogos 

közlekedésre szolgáló közlekedési sáv korlátozás nélküli használatát a bérlet időtartama alatt 

folyamatosan biztosítani kell, azt a közforgalom elől elzárni nem lehet.” 

 

A pályázati felhívás egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

pályázati felhívás módosítására és annak közzétételére.  

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Az ülést 8:05 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 

 

 


