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5412020. GV.03.) HATÁRoZATA

RéuíüIöp Na€J,kózsée Önkotmónyzata Képqiselő-te§tüleíárek a 2020. t rtifcíu§ 23-i űIésén
h o zoű h afuiro zataí me g et ő§ íté s é lől

Révlülöp Naglközség Ónkom,táal,zata Képl,iseló-testületének a 2020, március 2j-á1 tartott
lestii]eti ülósál ho7ott aláhbiakban t'elsoroll ]ratározatait j elen hatá.ozatonltt] mcgelősitcn.}:

, 39120]0, (III. 2].) HA I'ÁRoZAT -! b/o,tttvítul; okótl kialakull heb:et:./;l, d lett illtézke(]é
sekrti l szó ló túj é ko:l ut ti s elfogtldd.láról

- ,10/2020. 0Il. 23_) HATÁROZA'I'.,1 FútóP-hegyi ]lil]enltiunli kitátó helvfu./itlilásához üs
1]lJ;ú] ! ánl,J|, t1, 1, i \i n1 l,,.|riil

- 4l1]020. (I Il, 23.) HATÁROZA I l rti|53,,15 1i2020, szcitnLi rónénye.sségi l'elhíl,ásról

- ,l2l2020. (III. 2].) HA'|ÁRoZAT l óelsó ellenőr1ési fel.k\(Ir()k ellúlúsárlil

4]/2020. (Ill. 2]_) H^TÁROZAT R éúütöp KLili lit 1. szám alutti üzlet bérletél.e élkezerr ])ó-lyitzat elbírólúsáról

- 4.1/2020, 0n. 23.) HATÁRoZA] .{ ,szígeli strdnd ald])-lzLllgáltatávútak .lLjle s:tésr láryyú
prolekt épííé.li munkciltltaira eszktj:he:,zerzésre érke:ett itiánlitok elhű.átúslu.h )

- 45/2020. (II1. 23,) FlAIÁRoZAl' J ,\zi!:eli stft!nd Llaps.o]gúltaló5(ríndk.í!jle.\:llst túrgyú
proiekl épííési munkúkíaira. eszkózbt:szerzésre érk:.zctt ctjánlaitlk etbű,úlá\/llót (2)

-:t6i2020, (I11.23,) ]IATÁR()ZAl 
^ 

szigeti stland alapszolgáltatásainak íijlesztésc tá!}íl
plojekt ópílési mulrtálataitd. eszkajzlreszerzósre érke7ett ajín]ai)k elbítálásárói6'

- 4712020. (Ix,23.) IIATÁRoZAl',.1 C,lálztai sífun.lon ónerőből megvalósutó re|epl.eJ|clezés,
jLirduéPííés ki\,ítele:lsé re !rk|zetl (ljánlalok e l bírtilítsltról

- 48/2020, (II1. 2],) HA IÁRoZAT,.1 L'salsrtai slr,n.lon tiner(jből neg,alósuló utlíom.ltu tjntö-
zőfenLlszer kié?íll|sére é/kezetí Lljánlatok ctbírátűsártit

- ]91'2020, (lII. 2:].) HATÁROZAT.1 (:,\ász!ai shanLl .l1.1Psrolgúllaíá.1.|inuk íbilesrtése lá/g!,l'
prqíekt !píté,;i munkálalaí}.a, eszközbes-,erésre éúczeft ;jánl(liok elbh.álal,\ú!r;rt 0 )

- 502020. (III. 23,) HA]'ÁROZAT,1 ().|.i.rzlLli .rllcll1íl .tldpszdgáll(ll1],\ttinuk fbile sztése táry!,ú
plojekt épírési munkilaluirtl, eszktjzbeszarzésre érkezeí ;jaikllok etbírálásá;Ű 0



- 5l12020, (lI1.23.) HATÁROZ,A.I ,1 (:sászldi slr(lnd aldpszolgáltaíds.liúuk íeíleíztése tárglú
pn)iekt épílésí mu káIataú,a, eszközbeszerzé|re ő.kezett di.lnlal1k elbírilúsrircil (3)

Rór,fulöp. 2020, április 3,

pol sg

LZl a határczatot a katasztróli\,édelemlől ós a boZZá kapcsol(id(i eg,Ycs tön.ónyek lnódosításálo]
szóló 201 1, évi CxXvIIl. tön ón!, .16, § (4) bekezdésc azon relldelkezése a]apián hoztam, mcl_v
szclint veszéllüelyze{ben a tclcptilési önkormányzat kóp\.iseló-tesliiletének á i'eladat, ós hatás-
köIét a polgármcstcr g),akorolja. A Konnán). 40/]020. (1Il. l I.) Korln. Icndcletével N{ag)alor-
s7ág egész területére veszól!,helyzetel hirdetett ki, A katasztrófavédelenrról és a hozzá kapcso-
lódó egycs tör!á1),ek inódositásáró] szóló 201 1, é\,i c]xxVI ll, törvény idézett rendelkezésével
kapcsolatos órtclrnezési bizorrltalanság okán a Képviseliileslü]et rcndki\üli ülósét a halaszlha-
t.tl]Jn diintóst igón},Iij elóteiesztések napiIendre túZésé\,el összehivlan. utóbb azonban egvér-
tclmii\é váll. hogy ves7é|],,l,iel"vzerben a képviscló-tcstiilet valameinyi hatáskijrét a polgármcs-
tcr g),akorolja. a képviselii,tcstiiletnek döntésijogkörc nincs. így a 2020, mii.cius 2]-i ülésen
hoZo11 képviscló-tcstületi döntések én órl),ességéheZ po]gárnlesteri nlcecrősítés sZiikséges. me-
l},et jelei döntésemnlel mcgtettem.


