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Ügyiratszám: B11/1/2018.        1. számú előterjesztés 
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS-ZÁRT ÜLÉS  

Határozat száma Tárgy Megjegyzés 

127/2017.(XII.11.) Ladányi Piroska Balatonújlak, 
Kossuth  u. 28. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa nem került kiszállításra, mivel a nevezett  
a településen életvitel szerűen nem él, elköltözött.  

128/2017.(XII.11.) Varga Gézáné Balatonújlak, 
Kossuth  u. 63. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2017. december 20-án kiszállításra került. 

129/2017.(XII.11.) Bozsoki Józsefné Balatonújlak, 
Balaton  u. 60. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2017. december 19-én kiszállításra került.  

130/2017.(XII.11.) Varga Zoltánné Balatonújlak, 
Kossuth  u. 39. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2017. december 20-án kiszállításra került. 

131/2017.(XII.11.) Szabó Imre Balatonújlak, Templom  
u. 4. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása 
 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2017. december 20-án kiszállításra került. 

132/2017.(XII.11.) Orsós Renáta Balatonújlak, Balaton  
u. 21. szám alatti lakos szociális célú 
tüzifa nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2017. december 19-én kiszállításra került. 

133/2017.(XII.11.) Bódis Csabáné Balatonújlak, 
Kossuth  u. 10/A. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2017. december 20-án kiszállításra került. 

134/2017.(XII.11.) Lukács Ibolya Balatonújlak, 
Kossuth  u. 7. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2017. december 20-án kiszállításra került. 

135/2017.(XII.11.) Horváth Gizella Balatonújlak, 
Kossuth  u. 28. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2017. december 20-án kiszállításra került. 

136/2017.(XII.11.) Sági Mária Magdolna Balatonújlak, 
Petőfi  u. 90. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 
 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2017. december 19-én kiszállításra került. 

137/2017.(XII.11.) Németh Istvánné Balatonújlak, 
Balaton  u. 58. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2017. december 19-én kiszállításra került. 



2 
 

138/2017.(XII.11.) Kolb Tiborné Balatonújlak, Petőfi  u. 
20. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 19-én kiszállításra került. 

139/2017.(XII.11.) Bugovicsné Miklovics Gyöngyi 
Balatonújlak, Balaton  u. 15. szám alatti 
lakos szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 19-én kiszállításra került. 

140/2017.(XII.11.) Szabó Józsefné Balatonújlak, Petőfi  u. 
53. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 19-én kiszállításra került. 

141/2017.(XII.11.) Orsós József Balatonújlak, Kossuth  u. 
21. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 20-án kiszállításra került. 

142/2017.(XII.11.) Fodor Ferencné Balatonújlak, Petőfi  u. 
61. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 19-én kiszállításra került. 

143/2017.(XII.11.) Vida Benedek Balatonújlak, Petőfi  u. 
64. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 20-án kiszállításra került. 

144/2017.(XII.11.) Vaga Ildikó Balatonújlak, Kossuth  u. 
35. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 20-án kiszállításra került. 

145/2017.(XII.11.) Orsósné Tranovecz Éva Edit 
Balatonújlak, Petőfi  u. 36. szám alatti 
lakos szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 19-én kiszállításra került. 

146/2017.(XII.11.) Nagy Tamás Balatonújlak, Kossuth  u. 
19. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 20-án kiszállításra került. 

147/2017.(XII.11.) Takács Lászlóné Balatonújlak, Petőfi  
u. 31. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 19-én kiszállításra került. 

148/2017.(XII.11.) Orsós György Balatonújlak, Hegy  u. 2. 
szám alatti lakos szociális célú tűzifa 
nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően nevezett 
részére nyújtott 2 m3 mennyiségű szociális célú tűzifa 
2017. december 20-án kiszállításra került. 

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által  
hozott döntés 2017. december 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakban  
nem volt. 

Határozati javaslat 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű                         
határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben,               
a polgármester által meghozott döntésekről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően változatlan 
tartalommal elfogadta. 
  

                     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
                      Határidő: azonnal 
                      Balatonújlak, 2018. január 22.                                              Tüske Gáborné 

                                                                                            polgármester                       
 


