Révfülöpi Hírlevél ~ 14./2021. október 10.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS ÉS DÖNTÉSEI
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete
2021. június 22-i rendkívüli ülése
A képviselő-testület polgármesteri tájékoztatást hallgatott meg:
1. A veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről és
intézkedésekről.
2. A járványhelyzettel összefüggő központi intézkedések
költségvetést érintő hatásairól.
3. A nyári rendezvényekről, kulturális programokról, a közösségi terek megnyitásáról.

Miklós Tamás képviselő kérdésében felvetette, hogy miért
nem volt megismerhető 21 polgármesteri határozat és 7
rendelet tartalma, amelyek meghozataláról csak most értesülnek. Zsifkovics Szilvia és Újváriné dr. Handó Melinda
képviselők is több kérdést tettek fel a polgármesteri döntésekkel kapcsolatban. Kondor Géza polgármester és dr.
Szabó Tímea azonnali intézkedést ígért a hiányosságok
pótlására. A tájékoztatókról a képviselő-testület nem szavazott.
4. napirendként a képviselő-testület 51/2021. (VI. 22.) határozatával elfogadta a 2021. év második félévre vonatkozó
munkatervet.

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
képviselő-testülete 2021. június 25-én (pénteken)
17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tartott.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. augusztus 24-i
08:00 órai rendkívüli ülése
A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a
61/2021. (VIII.24.) Kt. határozatot A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítőtámogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről.
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 20-i nyilvános ülése
Az ülés hitelesített jegyzőkönyve a hírlevél
összeállításakor még nem áll rendelkezésre, ezért arról
a későbbiekben adok hírösszefoglalót.
Az ülésen a képviselő-testület megbízta a GTTB bizottságot a
Császtai strand nyugati szélén lévő terület fejlesztésére

vonatkozó javaslatok összegyűjtésével. A helyi civil szervezeteknek következő levél került kiküldésre:
„Hosszú évek erőfeszítései után Magyarország Kormánya
1183/2021. (IV. 16.) számú határozatával, az Önkormányzatunk
által benyújtott kérelem alapján a Császtai strand nyugati oldalán
lévő, az ingatlan nyilvántartásban
Révfülöp belterület 9/2 hrsz. és 10/7. hrsz. felvett kivett feltöltött terület megnevezésű ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról döntött.
Az aláírt részletes ingatlanátadási megállapodás több kötelezettséget is tartalmaz, és konkrétan rögzíti, hogy:
„A tulajdonba adásra a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.
pontjában meghatározott – sport és ifjúsági ügyek – önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében horgászturisztikai szabadidőközpont megvalósítása, vízi sporttal összefüggésbe hozható kínálati elemek bővítése, gyermekpancsoló
kialakítása céljára kerül sor.”
Mindezek figyelemben tartásával Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a frekventált terület jövőbeni, hosszútávú hasznosításával kapcsolatban széleskörű egyeztetést kezdeményez.
A képviselő-testület 2021. szeptemberi ülésén megbízta a
Gazdasági Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságot, hogy
a fenti tópartmenti terület hasznosításával kapcsolatos fejlesztési
elképzeléseket a helyi civil egyesületek bevonásával határozza
meg, és a konkrét fejlesztési célokról szóló javaslatot terjessze a
képviselő-testület novemberi ülésére.
Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével Egyesületük/Szervezetük fogalmazza meg az érintett területre vonatkozó fejlesztési javaslatait, véleményét és azt írásban juttassa el
2021. október 31-ig
elektronikus úton:
pmiklostamas@gmail.com vagy
postai úton: Gazdasági Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottság 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. címre.
Segítő közreműködését ezúton is köszönöm!
Révfülöp, 2021. október 6.
Miklós Tamás elnök
Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete
Gazdasági Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság”

Várjuk az Ön véleményét is a fenti információk alapján
a Császtai strand nyugati szélén elhelyezkedő frekventált terület jövőbeni hasznosítására.
Miklós Tamás
képviselő, a hírlevél összeállítója
pmiklostamas@gmail.com

