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A 2021. esztendő elején… Tisztelt révfülöpiek, kedves barátaim, és ismerőseim!
Az elmúlt esztendő nem kedvezett a közösségi és önkormányzati tevékenységnek. A koronavírus járvány felül írta terveinket,
korlátozta lehetőségeinket, munkaintenzitásunkat. Az önkormányzat működését korlátozó intézkedések pénzügyi elvonásokkal
párosultak, mindez a bárkit elérő koronavírus megfékezése érdekében… De itt, Révfülöpön sem állt meg az élet. Döntések
születtek, beruházások készültek, pályázatok kerültek beadásra. Mindez nagyobb – jogszabály által biztosított – egyéni, polgármesteri felelősséggel, kevesebb kontrollal. Kevés híradás történt, történik ezekről. Képviselőként ezért is szedem össze és teszem közzé önkormányzati működésünk tényszerű információit, híreit.

Örömteli, egészségben eltelő, sikeres boldog új esztendőt kíván:
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS ÉS DÖNTÉSEI
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete
2020. szeptember 21-én megtartott ülésének határozatai
A lejárt határidőjű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalásánál Miklós Tamás képviselő kérdéseket tett fel a polgármester által a rendkívüli időszakban
hozott döntéseivel kapcsolatban, konkrétan a bérleti díj
csökkentése, bérleti szerződésmódosítás és az alpolgármester kinevezése témakörében. A képviselő-testület a jelentést tudomásul vette.
Ezt követően a képviselő-testület:
• Módosította Révfülöp Nagyközség 2020. évi költségvetését. Elfogadta a koronavírus miatti rendkívüli helyzet
időszakában a polgármester saját hatáskörében hozott módosításait, illetve a szeptember 21-e előtti elvonásokkal és
bevétel-kiadásváltozásokkal járó átvezetéseket.
(14/2020. (IX. 30.) Kt. rendelet.)
• Elfogadta a 2020. évi költségvetés módosításához kapcsolódó tájékoztatást. (111/2020. (IX.21.) Kt. hat.)
• Módosította a helyi adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendeletet. Ebben magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés miatt hatályon kívül helyezte a
helyi rendelet „2. § (4) bekezdése szerint a reklámhordozó
után fizetendő építményadó évi mértéke 0 Ft/m2.” fejezetet. (15/2020. (IX. 30.) Kt. rendelet.)
• Módosította az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 3/2015.(II. 16.) önk. rendeletet. Ebben
o a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80%-
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ában határozta meg. (Így az a társadalombiztosítási tárgyú
jogszabályok vonatkozásában ápolási díjnak minősül.)
o A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás összegének meghatározásakor a jövedelemhatár
felső összegét az öregségi nyugdíjminimum 230%-ról
300%-ra emelte. (Így azt többen igényelhetik.) (16/2020.
(IX. 30.) önk. rendelet.)
• Elfogadta a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló új helyi rendeletet. Ehhez a GTT Bizottság Miklós
Tamás kezdeményezésére számos konkrét javaslatot és kiegészítést tett, amelyet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadott (17/2020. (IX. 30.) önk. rendelet.)
• Elfogadta az 54/3 hrsz.-ú révfülöpi területre vonatkozó
településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás partnerségi egyeztetéséről szóló tájékoztatást, amely szerint kifogást emelő észrevétel nem érkezett. Felhatalmazta a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos további egyeztetések
lefolytatására. (112/2020. (IX. 21.) Kt. hat.)
• Elfogadta a balatoni bringakör kerékpáros útvonal
révfülöpi területére vonatkozó településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás partnerségi egyeztetéséről szóló
tájékoztatást, amely szerint kifogást emelő észrevétel nem
érkezett. Felhatalmazta a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos további egyeztetések lefolytatására. (113/2020.
(IX. 21.) Kt. hat.)
• Elfogadta, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához. Az egyéni részvételi jogosultság mértékét
meghatározó jövedelemhatárt az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-ára emelte és a helyi pályázatot

kiírta. (Ezzel a pályázók körét kiszélesítette.) (114-115.
2020. (IX. 21.) Kt. hat.)

21/2020. (XII. 19.) önk. rendelet: A helyi adókról szóló
13/2014. (XI.26.) önk. rendelet módosításáról.

• Nem fogadta el a Révfülöp zöldterület állapotának felmérése kapcsán konkrét fatelepítési terv elkészítésére tett
GTT Bizottsági javaslatot. (117/2020. (IX. 21.) Kt. hat.)
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• Elfogadta a dr. Varga Szabolcs erdészeti szakértő szakértői véleményével kiegészített beszámolót Révfülöp zöldterület állapotának felméréséről. (118/2020. (IX. 21.) Kt.
hat.)
• Elfogadta a Császtai és Szigeti strandok infrastruktúrájának fejlesztésére, a bizottsági vélemények figyelembevételével történő pályázat benyújtását a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében. (119/2020. (IX. 21.)
Kt. hat.)
• Elfogadta a Halász utca és Európa sétány közötti szakasz kiépítésének kivitelezési munkálataira vállalkozói árajánlatok bekérését, és azok bontásának szabályait.
(120/2020. (IX. 21.) Kt. hat.)
• Elfogadta, hogy 200.000,- Ft-tal támogatja a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet működését. (121/2020.
(IX. 21.) Kt. hat.)
• Elfogadta, hogy 100.000,- Ft-tal támogatja a Köveskáli
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet működését. (121/2020. (IX.
21.) Kt. hat.)
• Elfogadta, hogy támogatja a 2020. november 29. és
2021. január 1. között tervezett Advent Révfülöp rendezvénysorozat megrendezését, amelyhez 5 millió forint támogatást nyújt a tartalékalap terhére biztosít. (123/2020.
(IX. 21.) Kt. hat.)
Elfogadta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatala által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet nem tartja szükségesnek módosítani.
(124/2020. (IX. 21.) Kt. hat.)
A „Közrendvédelmi beszámoló, a település közbiztonságának alakulása” c. napirend nem került tárgylásra, mivel
az előterjesztő rendőség képviselői nem érkeztek meg az
ülésre.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetet idején törvényi
rendelkezés folytán a települési önkormányzat képviselőtestületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja! (2020. március 16-június 16-ig, és november 11től jelenleg is.)
Kondor Géza polgármester úr által hozott döntések:
RENDELETEK
18/2020. (XI. 07.) önk. rendelet: A szociális célú tűzifa juttatásról.
19/2020. (XII. 19.) önk. rendelet: A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 17.) önk. rendelet módosításáról.
20/2020. (XII. 19.) önk. rendelet: Egyes önk. rendeletek
hatályon kívül helyezéséről.

167/2020 (XII.21.) Révfülöp 130 m2 területű közterület használati kérelem elbírálásáról.
166/2020 (XII.21.) Révfülöp 40 m2 területű közterület haszn. kérelem
elbírálásáról.
165/2020 (XII.21.) Révfülöp 12 m2 területű közterület haszn. kérelem
elbírálásáról.
164/2020 (XII.21.) Révfülöp 220 m2 területű közterület haszn. kérelem
elbírálásáról.
163/2020 (XII.21.) A Tourinform hálózatból való kiválásról.
162/2020 (XII.21.) Révfülöp 66 m2 közterület haszn. kérelem elbírálásáról.
161/2020 (XII.21.) Révfülöp 12 m2 közterület haszn. kérelem elbírálásáról.
160/2020 (XII.21.) Révfülöp 125 m2 közterület haszn. kérelem elbírálásáról.
159/2020 (XII.21.) Révfülöp 75 m2 közterület használati kérelem elbírálásáról.
158/2020 (XII.21.) Révfülöp Termelői Piac területén büfé bérletére érkezett ajánlat elbírálása.
157/2020 (XII.21.) Révfülöp Káli út 17.Könyvtár irodahelyiség bérletére érkezett ajánlatok elbírálásáról.
156/2020 (XII.21.) Révfülöp Káli út 4. szám alatt lévő fodrász-hajszalon üzlet bérletére érkezett ajánlatok elbírálásáról.
155/2020 (XII.21.) Révfülöp Halász utcában lévő volt Idősek Otthona
bérbeadásáról.
154/2020 (XII.21.) Révfülöp 8_5, 8_6 hrsz-ú ingyenesen átvett területek hasznosításáról.
153/2020 (XII.21.) Óvoda tornaszoba fejlesztésének kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról.
152/2020 (XII.17.) A Kővágóörsi KÖH 2021. évi költségvetésének elfogadásáról.
151/2020 (XII.14.) 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
150-144/2020 (XII.11.) Rendkívüli települési támogatás megállapításáról
143/2020. (XI.24.) A Kővágóörsi KÖH 2020.évi költségvetése második
módosításának elfogadásáról.
142/2020.(XI.18.) Sportegyesület által építtetett kispadok, pályavilágítás megvásárlásáról.
141/2020. (XI.18.) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasításáról.
140-139/2020. (XI.18.) Rendkívüli települési támogatás megállapításáról.
138/2020.(XI.10.) Császtai strand területén lévő V-2 számú üzletre érkezett ajánlat elbírálásáról.
137/2020.(XI.10.) Császtai strand területén lévő V-1 számú üzletre érkezett ajánlat elbírálásáról.
136/2020.(XI.10.) Bogdán Katalin Rév Art Galéria üzemeltetésére érkezett kérelmének elbírálásáról.
135/2020.(XI.10.) Révfülöp környezetvédelmi tárgyú határozata
134/2020.(XI.09.) Halász utca és Európa sétány közötti szakasz kiépítésének kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálásáról.
133/2020. (XI.06.) A Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa programhoz való csatlakozásról.
132/2020. (XI.06) Tapolca város tagfelvételi kérelme.
131/2020 (XI. 06.) Felsőoktatási ösztöndíj kérelem elutasításáról
130128/2020. (XI.06) Felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről.
127/2020. (XI.06.) Felsőoktatási ösztöndíj kérelem elutasításáról
126-125/2020. (XI. 06.) Rendkívüli települési támogatás megállapításáról.
A rendeletek és a határozatok, a hozzájuk tartozó előterjesztésekkel
megtekinthetőek a
http://www.revfulop.hu/magyar/polgarmesteri-hatarozatok
http://www.revfulop.hu/magyar/polgarmesteri-hatarozatok honlapon.
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