
1 

 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 28-án 

(szerdán) 8:30 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza Ottawa Ignác terme 

 

Jelen vannak:  Kondor Géza   polgármester 

                        Török Péter                            alpolgármester 

Eitner József   képviselő 

Miklós Tamás                        képviselő 

Simon László   képviselő 

  Sümegi Gábor   képviselő (6 fő) 

 

Slemmer József János képviselő 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. A Révfülöp 686/3 hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítésével kapcsolatos pályázati 

kiírás eredményének kihirdetése. 
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. A Révfülöp 686/3 hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítésével kapcsolatos pályázati 

kiírás eredményének kihirdetése. 
Előterjesztő: Kondor Géza polgármester  

 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 

1. A Révfülöp 686/3 hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítésével kapcsolatos pályázati 

kiírás eredményének kihirdetése. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 
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Kondor Géza polgármester: Egy napirendünk van, a 686/3 hrsz.-ú telek eladásával 

kapcsolatos versenytárgyalás eredményének az elfogadása és felhatalmazás a szerződés 

megkötésére. Két ajánlattevő volt, a végére közel 50%-al megemelkedett a kikiáltási ár. Szabó 

Thomas Zoltán, aki telekszomszédja a területnek 7.000.000 Ft-al nyerte meg a licitet. Kérdezi 

Sümegi Gábort, aki a versenytárgyalási bizottság levezető elnöke volt, van-e 

hozzáfűznivalója? 

 

Sümegi Gábor képviselő: A tegnapi licit rendben lezajlott, felbontottuk a borítékokat, 

leellenőriztük az adatokat, hogy az előleg befizetése megtörtént-e. A kiinduló ár 5.100.000 Ft 

volt és 100.000 Ft-os licitlépcsővel mentünk fel egészen 7.000.000 Ft-ig. A másik ajánlattevő 

Török József Balázs itt abbahagyta a licitálást és így Szabó Thomas Zoltáné lett az ingatlan.   

 

Kondor Géza polgármester: Van-e 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: 

 

142/2018. (XI.28.) Kt. határozat 

 

A Révfülöp 686/3 hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítésével kapcsolatos pályázati       

                               kiírás eredményének kihirdetéséről.      

 

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Révfülöp 

686/3 hrsz. alatti 737 m2 nagyságú beépítetlen területet a 126/2018. (XI.05.) számú Képviselő-

testületi határozatnak megfelelően 5.100.000 Ft kiinduló áron értékesítésre meghirdette. A 

pályázati felhívásnak megfelelően versenytárgyalásra került sor, ahol a két érvényes 

pályázatot benyújtó résztvevő közül Szabó Thomas Zoltán Révfülöp, Szőlő utca 8. szám alatti 

lakos nyerte a versenytárgyalást 7.000.000, azaz hétmillió forintos vételáron. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzata tulajdonában lévő 686/3 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan 

értékesítésére kiírt pályázatra Szabó Thomas Zoltán Révfülöp, Szőlő u. 8. szám alatti lakost 

hirdeti ki a pályázat nyerteseként.  A Képviselő-testület megbízza Kondor Géza polgármestert 

az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: Kondor Géza polgármester 

Határidő: 2018. december 17. 

 

 

Kondor Géza polgármester: A nyilvános ülés végére értek. Az ülést 8:35 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kondor Géza               Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 


