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Ügyiratszám: B51/1/2018.         2. számú előterjesztés 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS-ZÁRT ÜLÉS 
 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

3/2018.(I.29.) 

Előterjesztés az oktatási 
intézményben étkezési térítési díj 
fizetéséhez kapcsolódó 
hozzájárulás kéréséhez     

A testület támogató döntésének megfelelően  a 
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata részére 
gyermekétkeztetés biztosításához nyújtott 112.315 
Ft támogatás 2018. február 2-án átutalásra került. 

7/2018.(I.29.) 

Papp Lászlóné Balatonújlak, 
Balaton u. 49. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület szociális célú tűzifa nyújtását elutasító 
döntéséről nevezett 2018. január30-án kelt 
határozattal értesítésre került. 

8/2018.(I.29.) 

Kovács György Balatonújlak, 
Kossuth u. 74. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület szociális célú tűzifa nyújtását elutasító 
döntéséről nevezett 2018. január 30-án kelt 
határozattal értesítésre került. 

9/2018.(I.29.) 

Jámbor Rozália József Balatonújlak, 
Kossuth u. 21. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület szociális célú tűzifa nyújtását elutasító 
döntéséről nevezett 2018. január 30-án kelt 
határozattal értesítésre került. 

10/2018.(I.29.) 

Molnár Imréné Balatonújlak, 
Templom u. 4. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület szociális célú tűzifa nyújtását elutasító 
döntéséről nevezett 2018. január 30-án kelt 
határozattal értesítésre került. 

11/2018.(I.29.) 

Horváth György Balatonújlak, 
Kossuth u. 74/A. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2018. február 8-án kiszállításra 
került. 

12/2018.(I.29.) 

Horváth Gyula Balatonújlak, 
Kossuth u. 22. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2018. február 8-án kiszállításra 
került. 

13/2018.(I.29.) 

Fodor Ferencné Balatonújlak, Petőfi  
u. 61. szám alatti lakos 
fellebbezésének elbírálása 

A képviselő-testület fellebbezést elutasító döntéséről
nevezett 2018. január 30-án kelt határozattal 
értesítésre került. 

14/2018.(I.29.) 

Orsós Renáta Balatonújlak, Balaton 
u. 21. szám alatti lakos részére 
szociális célú tűzifa nyújtása

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2018. február 8-án kiszállításra került. 

15/2018.(I.29.) 

Bódis Csabáné Balatonújlak, 
Kossuth u. 10/A. szám alatti lakos  
részére szociális célú tűzifa nyújtása

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2018. február 8-án kiszállításra került. 

16/2018.(I.29.) 

Horváth Gizella Gabriella 
Balatonújlak, Kossuth u. 28. szám 
alatti lakos szociális célú tűzifa 
nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2018. február 8-án kiszállításra került. 
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17/2018.(I.29.) 

Bugovicsné Miklovis Gyöngyi 
Balatonújlak, Balaton u. 15. szám 
alatti lakos részére szociális célú 
tűzifa nyújtása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű szociális 
célú tűzifa 2018. február 8-án kiszállításra került. 

 
 
 

18/2018.(I.29.) 

Fodor Ferencné Balatonújlak, Petőfi 
u. 61. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2018. február 8-án kiszállításra 
került. 

 
 
 

19/2018.(I.29.) 

Nagy Tamás Balatonújlak, Kossuth 
u. 19. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének elbírálása

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2018. február 8-án kiszállításra 
került. 

 
Határozati javaslat 

 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű                         
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően változatlan 
tartalommal elfogadta. 
  

                     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
                      Határidő: azonnal 
 

                Balatonújlak, 2018. február 9. 
 
 

                                    Tüske Gáborné 
                                                                                            polgármester 
 


