
Jegyzőkönyv

Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületének 2012. július 27-én 08.00 órai kezdettel 
tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Ottava Ignác terme

Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Varga Béláné alpolgármester,
Kondor Géza, Eitner József képviselő-testületi tagok.

Távolmaradását bejelentette: Gángó István, Török Péter, Kálomista Gábor képviselő-testületi
                                               tagok
A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző

Miklós  Tamás  polgármester:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-

testületi ülés határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő képviselő  és a polgármester 

jelen van. Az ülést megnyitja.

Javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv-hitelesítők  személyére,  kéri  vita  nélkül  szavazzanak  róla. 

Javasolja Varga Béláné alpolgármester asszonyt és Kondor Géza képviselő urat. 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

elfogadja a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére tett javaslatot.

Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga Béláné, Kondor Géza képviselő-testületi tagok.

Miklós Tamás polgármester:  előterjeszti  a rendkívüli  képviselő-testületi ülés napirendjére 

vonatkozó javaslatot.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyetért az alábbi 

napirendi pont megtárgyalásával:

Napirend

1.) Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéssel kapcsolatos véleménykérés. 

     (szóbeli előterjesztés)

     Előterjesztő: Miklós Tamás polgármester

1.)  Tapolcai  Rendőrkapitányság  kapitányságvezetői  kinevezéssel  kapcsolatos 

véleménykérés.   (szóbeli előterjesztés)

Miklós Tamás polgármester: ismerteti a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság  tapolcai 
Rendőrkapitányság  kapitányságvezetői  munkakörre  történő  kinevezéssel  kapcsolatos 
megkeresését.



Tóthné Titz Éva jegyző: ismerteti a törvényi hátteret a véleményezéssel kapcsolatban. 
Miklós  Tamás  polgármester:  ismerteti  Rausz  István  alezredes  úr  szakmai  életrajzát. 
Elmondja  Rausz  úr  kinevezésével  fiatal,  ambiciózus,  felkészült  vezető  kerülne  a  tapolcai 
rendőrkapitányság élére.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-terület 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 
határozatot:

76/2012. (VII.27.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tapolcai 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői  munkakörre  Rausz  István alezredes  úr 
kinevezését támogatja.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármester,  hogy  a  határozatról  a 
veszprémi Rendőr-főkapitányságot értesítse.
Felelős: Miklós Tamás polgármester
Határidő: azonnal

Miklós  Tamás  polgármester:  megköszöni  a  részvételt.  A  képviselő-testület  ülését  8.10 
órakor berekeszti.

kmft.

Miklós Tamás Tóthnén Titz Éva
polgármester jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

Varga Béláné                                                        Kondor Géza 

képviselő-testületi tagok.


