
 J e g y z ő k ö n y v

Készült:  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2013.  június  17-én
(hétfőn) 14.50 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme

Jelen vannak: Kondor Géza polgármester
Szabó Sándor Pál képviselő
Eitner József képviselő
Simon László képviselő

Távolmaradását bejelentette:
Szegi János képviselő, Kálomista Gábor képviselő, Török Péter 
alpolgármester

A meghívottakból jelen van:
Dr. Szabó Tímea jegyző, Tóthné Titz Éva jegyző

Kondor  Géza  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. Elmondja a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés telefonon történt
összehívására  azért  került  sor,  mivel  Szegi  János  bizottsági  elnök  jelezte,  hogy el  kellett
utaznia  és a bizottsági  ülésen nem tud részt  venni.  Mivel  a  bizottságokba alelnökök nem
kerültek megválasztásra,  javasolja  a Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság
és az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság tagjai sorából az alelnökök megválasztását. A
Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnökének javasolja Simon László
képviselő urat, az Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság alelnöknek pedig Szabó Sándor
Pál képviselő urat.
Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kondor  Géza  polgármester:  szavazásra  bocsátja,  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Gazdasági,
Településfejlesztési  és  Turisztikai  Bizottság  alelnöki  tisztségét  Simon  László  képviselő  úr
lássa el, kézfelemeléssel szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alább határozatot:

76/2013. (VI.17.) Kt. határozat
Révfülöp  Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Gazdasági,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság alelnöki tisztségének ellátására Simon
László képviselő urat megválasztotta.



Kondor Géza polgármester:  aki egyetért  azzal,  hogy az Oktatási,  Szociális  és Kulturális
Bizottság  alelnöki  tisztségét  Szabó  Sándor  Pál  képviselő  úr  lássa  el,  kézfelemeléssel
szavazzon.

Révfülöp  Nagyközség  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat,  tartózkodás
nélkül meghozza az alábbi határozatot:

77/2013. (VI.17.) Kt. határozat
Révfülöp Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási,  Szociális
és  Kulturális  Bizottság  alelnöki  tisztségének  ellátására  Szabó  Sándor  Pál
képviselő urat megválasztotta.

Kondor  Géza  polgármester:  több  napirendi  pont  nem  volt.  Megköszöni  a  részvételt  a
képviselő-testület ülését 14.00 órakor berekeszti.

kmft.

Kondor Géza Dr.Szabó Tímea
polgármester jegyző


