Tisztelt Révfülöpiek!
Mivel nem találtam híradást, információt a települési médiákban, röviden tudósítok Révfülöp nagyközség képviselőtestületének nyilvános alakuló üléséről.
Megjegyzem, hogy tenni fogunk azért, hogy a helyi hírek a
jövőben eljussanak Önökhöz!
➢ A polgármester úr az alakuló ülést – a közös képviselői
egyeztetés megtörténte előtt hívta össze – 2019. október
24-én (csütörtökön) 15.00 órára a községházba.
➢ Bár a meghívó szerint az ülés nyilvános volt, ennek információja sehol sem jelent meg (honlap, képújság). Az
ülésről kép- és hangfelvétel készült.
Sajnálatos, hogy a település 5 évre megválasztott tisztségviselői nem a révfülöpi lakosok előtt, ünnepélyes keretek között, emelkedett hangulatban tehették le esküjüket és válhattak Révfülöp felelős döntéshozóivá.
A napirend szerint megtárgyalták az alábbiakat:
➢ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója
a választás eredményéről.
➢ Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása.
➢ A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása.
➢ Polgármesteri program ismertetése.
➢ A képviselő-testület bizottságainak megválasztása, a
bizottsági tagok eskütételére.
Itt a szavazás furcsán és kaotikusan alakult, mivel a képviselők és a polgármester úr által korábban jelölt személyek
helyett teljesen új személyek neveit terjesztette elő. Magam
és képviselőtársaim nevében ezúton gratulálunk a bizottságokba került nem képviselő tagoknak és kívánok településünk fejlődése érdekében végzett sikeres közös munkát.
Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tagja lett:
➢ Újváriné dr. Handó Melinda elnök
➢ Zsifkovics Szilvia tag
➢ Luxné dr. Vincze Judit tag
A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság tagja lett:
➢ Miklós Tamás elnök
➢ Slemmer József tag
➢ Szabó Sándor Pál tag
➢ Bogdán József tag
➢ Domina Balázs tag

A választás után sor került a jelenlévő Bogdán József nem
képviselő bizottsági tag eskütételére.
➢ Az alpolgármester megválasztására nem került sor.
A polgármester Török Péter képviselőt, korábbi alpolgármestert javasolta e posztra, azonban a képviselők
többsége, titkos szavazáson nem szavazott bizalmat
neki. A következő képviselő-testületi ülésen a polgármesternek új jelöltet kell megneveznie az alpolgármesteri posztra.
➢ A polgármester illetményének és költségtérítésének,
a képviselői tiszteletdíj megállapítására.
Mindhárom esetben a korábbi szinten maradtak e díjak.
Konkrétan a polgármesternek a jogszabály szerint őt
megillető havi bruttó 398.900,-Ft illetményt és 59.830,Ft költségtérítést, a képviselőknek havi bruttó 50.000,Ft, a bizottsági elnököknek havi bruttó 65.000,-Ft tiszteletdíjat állapított meg a képviselő-testület. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására nem került sor.
➢ A polgármester szabadságának elszámolásáról és ütemezéséről, és a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba történt delegálásáról született elfogadó döntés,
valamint az aktuális képviselői kötelezettségekről (vagyonnyilatkozat adása, összeférhetetlenség, gazdasági
program) történt tájékoztatás.
Ezt követően az alakuló ülés berekesztették.
Véleményem szerint, ahogy Révfülöp Nagyközség Képviselő-testületünk alakuló ülésére előkészítetlenül és szinte titokban, úgy bezárására is mindenféle felemelő gesztus, közös fotó, netán egy közös munkára invitáló koccintás nélkül
került sor. A különleges pillanat elszállt!
Ezt utólag is nehezményezem több képviselőtársammal
együtt. Magunkért, hiszen olyan lesz településünk, amilyenné tesszük, engedjük tenni. Látva számos település hasonló rendezvényének felemelő ünnepi pillanatait honlapjaikon, elgondolkodhatunk azon, miként lehet igényesebben
és hasznosabban dolgozni Révfülöpért.
Révfülöp, 2019. október 31.

(P.) Miklós Tamás
képviselő, a hírlevél összeállítója

E honlapomon elhelyezett összeállítás a helyi közösség
széleskörű tájékoztatása szándékával készült.

