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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 élől

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.}:
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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 hatásköIét a polgármcstcr g),akorolja. A Konnán). 40/]020. (1Il. l I.) Korln. Icndcletével N{ag)alors7ág egész területére veszól!,helyzetel hirdetett ki, A katasztrófavédelenrról és a hozzá kapcsolódó 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 halaszlhat.tl]Jn diintóst igón},Iij elóteiesztések napiIendre túZésé\,elösszehivlan. utóbb azonban egvértclmii\é váll. hogy ves7é|],,l,iel"vzerben a képviscló-tcstiilet valameinyi hatáskijrét a polgármcstcr 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. mel},et jelei döntésemnlel mcgtettem.
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