Tisztelt Révfülöpiek!
A képviselőtestület feladat és hatáskörét 2020. március 11.
és június 18-a között a polgármester gyakorolta. Kondor
Géza polgármester által hozott rendeleteket és határozatokat hírlevelünk június 25-én megjelent 8. számában öszszegeztük. Az utána következő 2020. június 26-i helyi közmeghallgatásról és a június 29-én képviselő-testületi ülés
határozatairól a július 19-én megjelent 9. számú Révfülöpi
Hírlevélben olvashattak.
Július végén újabb, a rendkívüli időszakban, június 18a elött hozott polgármesteri intézkedések információi jelentek meg önkormányzati honlapunkon.
***********************************************
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testület hatáskörében
meghozott polgármesteri határozatok, rendeletek
Önkormányzati határozatok

85/2020. (VI. 17) hat. Révfülöp 54/3 hrsz-ú (7.936 m2) ingatlan övezeti besorolásának megváltoztatására vonatkozó kérelem elbírálásáról.
(A Káli úti Horváth villa környéki terület Üü-1 üdülőházas területből Lke-1-á általános kertvárosi lakóterületté
való átsorolással összefüggő eljárás, a Településszerkezeti terv (TSZT), a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a
Szabályozási Tervlap módosítására irányuló feladatok
megindítása.)
84/2020. (VI. 17.) hat. Révfülöp Nagyközség településrendezési eszközeinek részleges módosításáról.
(A Révfülöp 1171 hrsz-ú és a 1174/4 hrsz-u telkek azonos területfelhasználásba és azonos építési övezetbe sorolására (különleges sportterület) kezdeményezett eljárás.
Z. É. Műhely Kft. tervmódosítással (TSZT, HÉSZ, szabályozási tervlap) való megbízása.)
83/2020. (VI. 17.) hat. a Révfülöp, Káli út 4. sz. alatti üzlethelyiségek hasznosításáról.
(A két helyiség 2021.01. 01-től 2023. 12.31-ig bérbeadásra került a RévGast Bt. részére évi 600.000,Ft+Áfa+rezsiköltség+éves inflációval növelve.)
82/2020. (VI. 16.) hat. a temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról. (Díjmódosítás nem történt.)
81/2020. (VI. 15.) hat. pályázati forrásból megvalósuló
zártkerti utak felújítására érkezett ajánlatok elbírálásáról. (A Révfülöp 1410/32, a 1443 és 1453 hrsz-ú

zártkerti utak felújítását a Folyondár 2008 Kft. végzi el
bruttó 10.468.610,-Ft költséggel f. év október 30-ig.)
80/2020. (VI. 15.) hat. a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról.
79/2020. (VI. 15.) hat. a Kővágóörsi Közös Hivatal 2019.
évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
78/2020. (VI. 15.) hat. a Kővágóörsi Közös Hivatal 2020.
évi költségvetés első módosításának elfogadásáról.
77/2020. (VI. 15.) hat. a Kővágóörsi Közös Hivatal 2019.
évi pénzmaradványának és annak felhasználásának elfogadásáról. (A pénzmaradvány részben kötelezettséggel terhelten: 7.612.421,-Ft)
76/2020. (VI. 15.) hat. a Kővágóörsi Közös Hivatal 2019.
évi zárszámadás elfogadásáról.
75/2020. (VI. 15.) hat. a Kővágóörsi Közös Hivatal 2019.
évi költségvetés negyedik módosításának elfogadásáról.
74/2020. (VI. 12.) hat. a 2019-ben végzett ellenőrzésekről
szóló jelentésről.
***********************************************
A köztes 70, 71, 72 és 73/2020 (…), valamint a 63/2020
(…) sz. polgármesteri határozatokról nincs képviselőtestületi információnk, ezért tájékoztatáskéréssel fordultam jegyzőasszonyhoz.

*************************************
A fenti polgármesteri határozatokhoz kapcsolódó
előterjesztései megtekinthetőek:
http://www.revfulop.hu/magyar/polgarmesteri-eloterjesztesek

*************************************
A helyi közlekedéssel és forgalomtechnikai
szabályozással, valamint a
helyi parkolással
kapcsolatos javaslatait, véleményét
2020. augusztus 31-ig
várja a képviselő-testület!
A felhívás és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők:
http://pmiklostamas.hu/?p=1945 vagy
http://www.revfulop.hu/magyar/revfulop-info.php?hir=felhivas-kozlekedes-javaslatok-2020-08-31

*************************************
Jó egészséget, kellemes nyarat és pihenést kíván
Miklós Tamás
képviselő, a hírlevél összeállítója

