Tisztelt Révfülöpiek!
Az év első képviselőtestület ülésére 2020. február 10-én,
hétfőn 16.00 órától került sor a községházán.
***********************************************
A képviselőtestületi ülésen megjelent 6 fő képviselő.
Bejelentette távolmaradását:
• Török Péter
***********************************************
A képviselő-testület elfogadta:
• Kondor Géza polgármester lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentését.
• Kondor Géza polgármester módosító javalattal élt és
visszavonta az előzetesen írásban bejelentett
11. A kulturális és turisztikai látogatóközponttal kapcsolatos szavazás megismétlése.
12. Népszavazás elrendelése
napirendek tárgyalását.
***************
A Képviselő-testület ülésén a következő
döntéseket hozta:
A maradék 32 megtárgyalt napirend közül 32-tőt elfogadott
a testület. Mindezeket egyenként nehéz lenne részletezni,
de röviden felsorolom az elfogadott a témaköröket.
A képviselőtestület elfogadta:
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Révfülöp 2020. évi költségvetési rendeletét.
A 2020. évi közbeszerzési tervet.
A gyermekétkeztetés térítési díjemelését.
Révfülöp Nagyközség SZMSZ rendeletének módosítását.
(Formai pontosítás témában.)
A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
szóló rendelet módosítását.
A polgármester ez évi szabadságkivételének ütemezését.
A helyi könyvtár 2019. évi működéséről szóló beszámolót.
A helyi média helyzetének áttekintését. (A konkrét fejlesztési javaslatok május 31-ig történő újabb előterjesztésével.)
A Császtai strand minőségi javítását és szolgáltatásfejlesztési munkálatainak megindítását.
A révfülöpi csónakkikötő létesítése tervezési, működési
koncepciójának elkészíttetését.
Az önkormányzati ingatlanok, épületek, parkok állapotfelmérését, fejlesztési lehetőségét.
A Révfülöp Káli út 4. sz. alatti üzletek pályázat kiírását.
520. hrsz.-ú ingatlan, a Petőfi utca 692/1. hrsz-ú ingatlanok
támfallal kapcsolatos ügyének megvizsgálását, a 1174/4. és
/3. hrsz.-ú ingatlanok szabályozási vonalak áthelyezését.
A termelői piac működésének hatékonyabbá tételét.

➢ A Balaton-átúszás lebonyolításával kapcsolatos együttműködési megállapodást. (Időpontja: 2020. június 27.)
➢ Nemzetközi Balatoni Pontyfogó kupa megrendezését nettó
400.000,-Ft díj ellenében. (Időpontja: 2020. április 19-25.)
➢ „Bőszél 2020” hajósfesztivál önkormányzati területen való
megrendezését. (Időpontja: 2020. szeptember 29.)
➢ „Kerekek és hullámok” megrendezésével kapcsolatban további információ kérését. (Időpontja: 2020. június 19-21.)
➢ Vadkárelhárítással kapcsolatban együttműködési megállapodást a Csobánc F. Vadásztársasággal havi nettó 80.000,Ft díj ellenében.
➢ Lakossági mobil szűrőbusz szolgáltatásának megrendelését
ingyenes lakossági szűrővizsgálathoz. (Időpont: 2020. szept.)
➢ Óvodai társulási szerződés formai elemeinek módosítását.
➢ Általános Iskolai felvételi körzethatárt.
➢ Rév településsel együttműködési megállapodás megújítását.
➢ Egészségünkért Közalapítványba Paál Boglárka tag, és Sümegi Gábor elnök megválasztását.
➢ Piaci büfé Sifferné Ferenczi Beáta vállalkozó számára
nettó 500.000,-Ft+rezsidíj díj ellenében való bérbeadását.
➢ Alapítványok, egyesületek 2018 és 2019. évi támogatásának
elszámolását, valamint a helyi Polgárőrség 500.000,-Ft-tal,
a Magyar Finn Baráti Társaság 300.000,-Ft-tal, a Rákóczi
Szövetség 50.000,-Ft-tal, Szalontay Ágnes Szilvásy Nándor
emlékkötet megjelentetése 300.000,-Ft-tal, a Hírbalaton
hírportál működése 50.000,-Ft-tal történő támogatását.
➢ A Balatoni Bringakör fejlesztése érdekében a településrendezési terv módosításának megrendeléséről.

***********************************************
LEÉGETT A RÉVFÜLÖPI MILLENNIUMI KILÁTÓ
A kilátónk február 1-én
és február 13-án.
Mint valószínűleg sokan
tudják és sajnálják, f. hó
12-én késő este, korahajnalban leégett a különlegesen szép balatoni
panorámát nyújtó kilátónk. Bővebb tudósítások és képek:
https://likebalaton.hu/telepules/revfulop/hireink/szomoru-latvany-a-leegettrevfulopi-kilato-141786/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/revfulopi-kilato-katasztrofa-badacsonybol-es-foldvarrol-is-ego-faklyakent-latszott/

A Révfülöpi Fürdőegyesület jótékony célú adománygyűjtést indított a kilátó újjáépítése érdekében. Érdeklődni lehet az egyesület elérhetőségein, és eva.gergely@gmx.de e-mailen.

Miklós Tamás
képviselő, a hírlevél összeállítója

