
Szám: 1/3/12/2013.

J e g y z ő k ö n y 

Készült:  Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  június  5-én
15.00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Emeleti tanácsterme.

Jelen vannak:  Kondor Géza   polgármester
Szegi János      képviselő,
Simon László   képviselő,
Szabó Sándor Pál képviselő.
Eitner József képviselő

Távolmaradását bejelentette: Kálomista Gábor képviselő, Török Péter képviselő, 
A meghívottakból jelen van:  Tóthné Titz  Éva aljegyző.

Kondor Géza polgármester: köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Az  ülést  megnyitja.  A  rendkívüli  testületi  ülés  összehívására  azért  került  sor,  mert  a
Kormányhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a várossá nyilvánítással kapcsolatos anyaghoz
szükséges még egy határozat meghozatala a képviselő-testület részéről.
Ismerteti a napirendi pontot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül egyetért az alábbi napirendi pont megtárgyalásával:

Napirend
1.) Révfülöp várossá nyilvánítási kezdeményezés megerősítése.
     Előterjesztő: Kondor Géza polgármester

Kondor Géza polgármester: felkéri Tóthné Titz Éva aljegyző asszonyt, hogy ismertesse a 
napirendi pontot.

Tóthné  Titz  Éva  aljegyző:  elmondja,  többlépcsős  volt  ez  a  várossá  nyilvánítási
kezdeményezés.  Az  első  körben  a  jogszabálynak  megfelelően  kinyilvánította  szándékát  a
testület.  Itt  azonban  még  nem  tudták  felterjeszteni  az  anyagot,  mert  még  nem  állt
rendelkezésre  a  tanulmányterv.  Ehhez  a  testület  az  első  határozatban  a  polgármestert
felhatalmazta,  hogy  kérjen  a  tanulmányterv  elkészítésére  ajánlatot.  Az  ajánlat  bekérését
követően  döntött  a  testület  arról,  hogy  befogadja  és  elfogadja  az  ajánlatot  a  Magyar
Urbanisztikai Tudásközpont Kft-től. Most kerülne sor a végleges megerősítésre. Ismerteti a
határozati javaslatot.



Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kondor Géza  polgármester:  a  tanulmányterv  rendelkezésre  áll.  Szavazásra  bocsátja,  aki
egyetért az ismertetett határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

74/2013. (VI.5.) Kt. határozat

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  várossá
nyilvánítás  kezdeményezéséhez  szükséges  tanulmányterv  tartalmát
megismerte, azt elfogadja.
A 46/2013. (IV.29.) Kt. határozatban foglaltakat továbbra is fenntartja és
azt megerősíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés
megtételére.
Felelős: Kondor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Kondor Géza polgármester: megköszöni a részvételt. A rendkívüli képviselő-testületi ülést
15.15 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza polgármester Dr. Szabó Tímea jegyző
polgármester megbízásából

Tóthné Titz Éva
aljegyző


