
 
 

Tisztelt Révfülöpiek! 
 

[folytatás az előző hírlevélből…] 

Mint az előző hírlevélben írtam, tájékoztatáskéréssel for-

dultam dr. Szabó Tímea jegyző asszonyhoz a 63., 70., 71., 

72. és 73/2020. számú polgármesteri határozatok tartalmá-

ról, mivel arról képviselőként nem kaptunk tájékoztatást, il-

letve a döntések nem lettek önkormányzati honlapunkon 

közzé téve. Többszöri levélváltás után 2020. augusztus 19-

én az alábbi választ kaptam: 
 

63/2020. (V.20.) hat. rendkívüli települési támogatási kérelemről 

hozott támogatási döntés. 

70/2020. (V.26.) hat. rendkívüli települési támogatási kérelemről 

hozott támogatási döntés. 

71/2020. (V.28.) hat. Sifferné Ferenczi Beáta termelői piacon 

üzemeltetett büfé bérleti díj mérséklése iránti kérelmének el-

bírálásáról. 

72/2020. (V. 29.) hat. Halász utcai közterület használatot enge-

délyező határozat június 15. és szeptember 30. közötti időtar-

tamra 132. 000 Ft + áfa közterület használati díj ellenében. 

73/2020. (VI. 12.) hat. rendkívüli települési támogatási kérelem-

ről hozott támogatási döntés. 

Jegyző asszony arról is tájékoztatott, hogy intézkedik a 

fenti határozatok önkormányzati honlapunkon történő 

közzétételéről is. 

*********************************************** 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2020. június 29-én 

tartott zárt ülésén önkormányzati kitüntetések adományozá-

sáról határozott. 
 

99/2020. (VI. 29) Kt. határozatával 

Kálomista Gábor 

részére a település jó hírnevének öregbítése érdekében tanú-

sított kiemelkedő közéleti tevékenységének elismeréseként 

Révfülöp Díszpolgára címet adományozza. 
 

100/2020. (VI. 29) Kt. határozatával 

Eitner József 

részére több évtizedes pedagógusi munkásságának, 21 évig 

tartó intézményvezetői tevékenységének, 7 cikluson átívelő 

képviselői tisztségének elismeréseként a  

Villa Filip Érdemrend kitüntetést adományozza.  
 

101/2020. (VI. 29) Kt. határozatával 

Pupos Norbert 

részére a településért, azok intézményeiért, a lakosságért tett 

jóindulatú megnyilatkozásai elismeréseként a  

Villa Filip Érdemrend kitüntetést adományozza.  

A kitüntetések átadására Magyarország nemzeti ünnepén, az ál-

lamalapítás, és az államalapító I. (Szent) István emlékezetének 

állami ünnepén, a katolikus egyház fővédőszentjének tiszteletére 

tartott augusztus 20-i főünnepen került sor Révfülöpön. 

A kitüntetetteknek gratulálok, jó egészséget, sikeres és 

örömteli tevékenységet és további Révfülöpért végzett 

eredmény munkát kívánok. 

*********************************************** 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete Kondor Géza 

polgármester kezdeményezésére 2020. augusztus 19-én 

rendkívüli ülést tartott és a következő határozatokat hozta: 
 

106/2020. (VIII. 19.) Kt. hat.  

Miklós Tamás képviselő indítványára a polgármester által 

napirendként előterjesztett Révfülöp településszerke-

zeti tervének és szabályozási tervének módosításait a 

kerékpáros útvonal, valamint az 54/3. hrsz.-ú területre 

vonatkozó partnerségi egyeztetés lezárását a következő, 

munkaterv szerinti nyilvános ülésen tárgyalja meg. 
 

107/2020. (VIII. 19.) Kt. hat. Pályázat benyújtásáról a te-

lepülési önkormányzatok szociális célú (98 m3) tűzifa-

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra és 

124.460 Ft (98.000 Ft+ Áfa) összegű önerő vállalásáról. 
 

108/2020. (VIII.19.) Kt. hat. A Révfülöpi Millenniumi ki-

látó újjáépítési munkálatainak elvégzésére a pályázati 

úton legkedvezőbb, bruttó 48.881.441 Ft-os ajánlatot 

adó vitnyédi Tetőpont Plusz Kft.-t bízza meg. 

A kivitelezés befejezésének határideje: 2021. június 30. 
 

109/2020. (VIII.19.) Kt. hat. A testület a Kisfaludy strand-

fejlesztési pályázat IV. üteméről szóló tájékoztatást tu-

domásul vette és megbízta a Gazdasági, Településfej-

lesztési és Turisztikai Bizottságot a strandfejlesztéssel 

kapcsolatos véleményének, javaslatok összegyűjtésével. 
 

A képviselő-testületi ülés végén a kérdések, bejelentések és 

vélemények megtétele során Újváriné dr. Handó Melinda 

SZMSZ módosítás előkészítését kezdeményezte az esetleges 

újbóli rendkívüli helyzet idején történő képviselő-testületi 

működéssel kapcsolatban. Miklós Tamás képviselő a rend-

kívüli képviselő-testületi ülések modern, „videokonferen-

cián” való rugalmas lehetőségét szorgalmazta. 
******************************************************************************************************* 

Miklós Tamás 

képviselő, a hírlevél összeállítója 


