
 
 

Tisztelt Révfülöpiek! 
 

A koronavírus-járvány veszélyhelyzet megszüntetése után 

2020. június 19-étől az önkormányzati működés helyreállt, 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2020. június 26-

án a helyi Általános Iskolában közmeghallgatást, június 

29-én képviselő-testületi ülést tartott. 

Mindkét eseményen képviselők teljes létszámban megje-

lentek. 

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

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata képviselő- 

testületének 2020. június 29-i ülésén  

hozott döntései 

 

➢ A helyi tanácskozási joggal rendelkező civil egyesületek 

településen végzett munkájáról szóló napirend kereté-

ben elfogadta a Révfülöpi Fürdőegyesület, a Révfülöpi 

Honismereti Egyesület, a Révfülöpi Vízi Sportegyesület 

és a Magyar Tenger Horgász Egyesület tájékoztatóját. 

(86/2020. (VI. 29.) Kt. hat.) 
 

➢ Elfogadta a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata rész-

vételével működő társulások 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót. (87/2020. (VI. 29.) Kt. hat.) 
 

➢ Elfogadta, hogy a 2020. évi költségvetés tartalékkerete 

terhére kulturális rendezvények megtartására 5 millió, 

a nemzetközi kapcsolattartásra 2,5 millió, a Révfülöpi 

Sportegyesület támogatására 1 millió forintot biztosít. 

(88/2020. (VI. 29.) Kt. hat.) 

A koronavírus járvány veszélyhelyzet idején ezek az összegek 

polgármesteri határozattal a tartalékkeretbe kerültek átcso-

portosításra, most a helyzetet értékelve a feladatok ellátása 

érdekében ismét biztosította a képviselő-testület. 
 

➢ Elfogadta Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság ál-

tal készített „A helyi média helyzetének áttekintése, fej-

lesztési lehetőségeinek számbavétele” c. előterjesztést, 

az abban megfogalmazott javaslatokat. (89/2020. (VI. 

29.) Kt. hat.) 

A javaslatok kiterjednek az internetes online felületek (hon-

lap, facebook, elektronikus önkormányzati kőrlevél), a nyom-

tatott sajtó (Révfülöpi Képek, Önkormányzati Információs ki-

advány), a televíziós hírszolgáltatás (testületi ülések élő köz-

vetítése, képújság) megújítására. Többek között sor kerül a 

helyi lap szerkesztői tevékenységére pályázat kiírására, szer-

kesztőbizottság felállítására, szolgáltatói árajánlatok bekéré-

sére és belső munkaszervezés megvalósítására. 
 

➢ Elfogadta Révfülöp Nagyközség Önkormányzata forga-

lomtechnikai tervét. (90/2020. (VI. 29) Kt. hat.) 

A képviselő-testület felkérte a Gazdasági, Településfejlesztési 

és Turisztikai Bizottságot az ezzel kapcsolatos lakossági ja-

vaslatok összegyűjtésére. 
 

➢ Elfogadta a révfülöpi parkolók helyzetének, valamint a 

Halász utca közlekedési és parkolási helyzetének felmé-

réséről és felülvizsgálatáról szól előterjesztést. 

(91/2020. (VI. 29) Kt. hat.) 

A képviselő-testület felhatalmazta a Gazdasági, Településfej-

lesztési és Turisztikai Bizottságot, hogy dolgozza ki és hatá-

rozza meg a jövőbeli parkolási rendszer kialakítását szolgáló 

célokat és tevékenységeket. 
 

➢ Elfogadta, hogy a VIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis 

Horgászverseny megrendezéséhez 2020. október 1. és 

október 10-e között biztosítja a Semsei major melletti, 

az Európa sétány, a Rózsakert és a Császtai strand part-

menti területeket – Szabó Sándor képviselő javaslatára 

– összesen 157.480,-Ft+Áfa díj ellenében. (93/2020. 

(VI. 29) Kt. hat.) 
 

➢ Elfogadta, hogy nem támogatja a Nemzetközi Ponty-

fogó Kupa 2020. október végi helyi megrendezését. 

(94/2020. (VI. 29) Kt. hat.) 
 

➢ Elfogadta, hogy a Révfülöpi Millenniumi kilátó újjá-

építése céljából kivitelezői árajánlatokat kér be. 

(95/2020. (VI. 29) Kt. hat.) 

A képviselő-testület három, referenciával rendelkező kivitele-

zőtől kért árajánlatot, amelyek beérkezési határidő zárását 

követően egy felkért különbizottság bont fel, 2020. július 27-

én. 
 

➢ Elfogadta, hogy a révfülöpi Turista utca felújítására pá-

lyázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi… pályázat c) alcéljára 

(belterületi utak felújítása), s ahhoz 35% önrészt, 

2.793.772,-Ft-ot biztosít a tartalékkeret terhére. 

(96/2020. (VI. 29) Kt. hat.) 
 

➢ Elfogadta, hogy 100.000,-Ft-tal támogatja a Magyar Vö-

röskereszt tevékenységét. (97/2020. (VI. 29) Kt. hat.) 

 

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen, titkos szava-

zással döntött településünk kitüntetettjeiről. A díjak át-

adására 2020. augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön kerül 

sor. Gratulálunk! 

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

Miklós Tamás képviselő, a hírlevél összeállítója 


