
 
 

Tisztelt Révfülöpiek! 
 

A koronavírus-járvány miatt 2020. március 11-én a kihir-

detett veszélyhelyzet a kormány 2020. június 18-án meg-

szüntette. A képviselőtestület feladat és hatáskörét 2020. 

március 11 és június 18-a között a polgármester gyako-

rolta. Kondor Géza polgármester a következő rendeleteket 

és határozatokat hozta a rendkívüli időszakban: 

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

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testület hatáskörében 

meghozott polgármesteri határozatok, rendeletek 
 

Önkormányzati rendeletek 
 

13/2020. (VI. 10.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képvi-

selő-testületének a "Révfülöp Díszpolgára" cím, valamint a "Villa 

Filip Érdemrend" adományozásáról szóló 3/2014. (IV.4.) önkor-

mányzati rendelete módosításáról. 
 

12/2020. (VI. 10.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2019. 

évi zárszámadásáról. 
 

11/2020. (VI. 10.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 
 

10/2020. (V. 22.) A Helyi Termelői Piac látogatásának rendjéről. 
 

9/2020. (V. 21.) Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képvi-

selő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

8/2020. (V. 01.) A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. má-

jus 1-3-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről. 
 

7/2020. (IV. 24.) A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. áp-

rilis 25-26-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről.  
 

6/2020. (IV. 17.) A kijárási korlátozással összefüggő, a 2020. áp-

rilis 18-19-i hétvégére vonatkozó önkormányzati intézkedésekről. 
 

5/2020. (IV. 10.) A Halász utcába való behajtás kijárási korláto-

zással összefüggő korlátozásról. 
 

Önkormányzati határozatok 
 

69/2020(V. 22.) Fogorvosi feladatok ellátásához sterilizáló biz-

tosításról. 
 

68/2020(V. 22.) Háziorvosi feladatok ellátásához szoftver bizto-

sításáról. 
 

67/2020(V. 22.) Iskolaorvosi feladatok ellátására szerződés köté-

séről. 
 

66/2020(V. 21.) Önkormányzati tulajdonú lakás bérletére érke-

zett kérelem elbírálásáról. 
 

65/2020(V. 21.) A Helyi Termelői Piac feladatainak ellátásáról. 
 

KÖZMEGHALLGATÁS – JÚNIUS 26.! 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete köz-

meghallgatást tart  

2020. június 26-án (pénteken) 17.00 órától  

az Általános Iskolában. 

A közmeghallgatás napirendje: 

1. Beszámoló a környezet állapotáról (Kondor Géza polgármester.  

2. Tájékoztatás a képviselő-testület munkájáról. (Kondor Géza polgár-

mester) 

3. Közérdekű kérdések, javaslatok. 
 

Kérdéseiket és javaslataikat a rendezvény megtartása előtt 2020. 

június 26-án (pénteken) 10 óráig akár telefonon (87/464-244), 

akár e-mailben (hivatal@revfulop.hu) vagy postai úton (8253 

Révfülöp, Villa-Filip tér 8.) el lehet juttatni. 
 

64/2020 (V. 21.) A Helyi Termelői Piac rendtartásának módosí-

tásáról. 
 

63./2020. (…) határozatról nincs információ a honlapon! 
 

62/2020 (V. 18.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

2018. évi ellátásáról szóló 2019. évre von. átf. ért. elfogadásáról. 
 

61/2020 (V. 15.) Tájékoztatási kötelezettségről. 
 

60/2020 (V. 15.) A Révfülöp Káli út 6. sz. alatti orvos szolgálati 

lakás bérbeadásáról. 
 

59/2020. (V. 15.) Az "Egészségünkért" Közalapítvány kuratóri-

umi tagjainak megválasztásáról. 
 

58/2020 (V. 08.) A Balaton felvidéki Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátá-

sokról szóló 2/2020.(IV.3.) önkormányzati rendelet módosításá-

nak elfogadásáról. 
 

57/2020 (IV. 08.) A Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó helyreállítá-

sához önerő vállalásáról. 
 

56/2020 (IV. 06.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapí-

tásáról. 
 

55/2020 (IV. 06.) Az alpolgármester megválasztásáról. 
 

54/2020 (IV. 03.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete Szo-

ciális Bizottságának a 2020. március 23-i ülésén hozott határo-

zatai megerősítéséről. 
 

53/2020 (IV. 03.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete Szo-

ciális Bizottságának a 2020. március 23-i ülésén hozott határo-

zatai megerősítéséről. 
 

52/2020 (IV. 02.) A szociális és gyermekjóléti alapellátások in-

tézményi térítési díjainak meghatározásáról. 
(A részletes információk megtekinthetőek: http://www.revfulop.hu/magyar/pol-

garmesteri-hatarozatok) 

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

Miklós Tamás képviselő, a hírlevél összeállítója 
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