Tisztelt Révfülöpiek!
Rendhagyó időket élünk és a legfontosabb, hogy a koronavírus járvány megfékezésére törekedve, a magunk
egészségének megőrzése mellett segítsük a közösségi írt és
íratlan szabályok betartását, támogassuk az önkormányzat ennek érdekében tett helyi erőfeszítéseit!
***********************************************
A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja.
***********************************************
A képviselő-testület hatáskörében meghozott
polgármesteri határozatok
➢ A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi létesítési díjainak meghatározásáról szóló rendelet módosításra
került. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a házi segítségnyújtás tekintetében az intézményi térítési díjból személyi
gondozás esetében (különböző kategóriákban 11%, 13%,
17%, 20%) kedvezményt biztosít. (52/2020. (IV. 2) sz. polgármesteri határozat.)
➢ A jogszabályok változása okán megerősítésre kerültek Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2020. március 23-i ülésén hozott határozatai. (53/2020. (IV. 2) sz. polgármesteri határozat.)
➢ A jogszabályok változása okán megerősítésre kerültek Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.
március 23-i ülésén hozott (39-51. sorszámig) határozatai.
(54/2020. (IV. 2) sz. polgármesteri határozat.)
➢ „Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Polgármester Török
Pétert társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztom. Az alpolgármesteri eskü letételéről gondoskodom.”
(55/2020. (IV. 6) sz. polgármesteri határozat.)
➢ „Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Polgármester Török
Péter társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját…
megválasztása napjától (2020. április 6.) havi 120.000,-Ftban állapítom meg. Az alpolgármester… havonta 18.000,-Ft
– tiszteletdíjának 15%ának megfelelő – összegű költségtérítésre jogosult.” (56/2020. (IV. 6) sz. polgármesteri határozat.)
➢ Határozat született a Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó helyreállításához önerő vállalásáról is. (57/2020. (IV. 08) polgármesteri határozat)

A képviselő-testület hatáskörében meghozott
polgármesteri rendeletek
➢ A Halász utcába való behajtás kijárási korlátozással összefüggő korlátozásról (5/2020. (IV. 10.) önkormányzati polgármesteri rendelet)
➢ A kijárási korlátozással összefüggő, a hétvégére vonatkozó
önkormányzati intézkedésekről (6/2020. (IV. 17.) önkormányzati polgármesteri rendelet)

***********************************************
Helyi népszavazás visszavonása!
A márciusi 23-i képviselő-testületi ülésen nem került bejelentésre, és csak most értesültem arról, hogy 2020. február
26-án a Kulturális és Turisztikai Látogatóközponttal, közismertebben a kultúrházzal kapcsolatos népszavazási kezdeményezést indoklás nélkül visszavonták kezdeményezői!
A hirdetmény részlete: „Tájékoztatom Révfülöp Nagyközség Választópolgárait, hogy a helyi népszavazás kezdeményezői – Kondor Géza polgármester, Török Péter és Slemmer József János önkormányzati képviselők – a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 54. §-a alapján – mely szerint a képviselő-testület tagjai a népszavazás elrendeléséig visszavonhatják az általuk benyújtott helyi népszavazási kezdeményezést – népszavazási kezdeményezésüket a népszavazás elrendelését megelőzően, 2020. február 26. napján viszszavonták.” (Hirdetmény. Dr. Szabó Tímea HVI vezető)
***********************************************
Önkormányzati információk a koronavírus járvány kapcsán
kialakult helyzet segítésére
Felhívás településen élő fogyatékos személyek és családjaik támogatásáról: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.revfulop.hu/magyar/onkormanyzat/informaciok/2020/koronavirus/hirdetmeny-koronavirus-2020-04-15-fogyatekosok.pdf

Intézményi gyermekétkeztetés továbbra is biztosított valamennyi iskolás és óvodás gyermek számára. chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.revfulop.hu/magyar/onkormanyzat/informaciok/2020/tajekoztato-gyermeketkeztetes.pdf

Koronavírus tájékoztató - készpénz fizetés. http://www.revfulop.hu/magyar/revfulop-info.php?hir=tajekoztato-koronavirus-2020-03-20-keszpenz

Önkéntes otthon maradás – házhozszállítás. chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.revfulop.hu//magyar/onkormanyzat/informaciok/2020/koronavirus/hirdetmeny-koronavirus-2020-03-19-70-evfelett.pdf

***********************************************

Miklós Tamás
képviselő, a hírlevél összeállítója

