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Ügyiratszám: K/273/1/2022.         1. számú előterjesztés 
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS-ZÁRT ÜLÉS 

 
A beszámolási időszakban lejárt határidejű nyilvános ülésen hozott határozat nem volt. 

 
 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

56/2021.(XII.8.) Némethné Németh Tünde 
Balatonújlak, Petőfi u. 34. szám 
alatti lakos szociális célú tűzifa 
nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 1 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 20-án 
kiszállításra került. 

57/2021.(XII.8.) 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 2021. december 14-én 
kiszállításra került. 

58/2021.(XII.8.) Kővári Györgyné Balatonújlak, 
Kossuth u. 46. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 14-én 
kiszállításra került. 

59/2021.(XII.8.) 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 2021. december 16-án 
kiszállításra került. 

60/2021.(XII.8.) Orsósné Tranovecz Edit 
Balatonújlak, Petőfi u. 36. szám 
alatti lakos szociális célú tűzifa 
nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 3 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 14-én 
kiszállításra került. 

61/2021.(XII.8.) Jámbor Rozália Balatonújlak, 
Kossuth u. 74/A. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 3 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 14-én 
kiszállításra került. 

62/2021.(XII.8.) 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 2021. december 20-án 
kiszállításra került. 

63/2021.(XII.8.) Orsós József Balatonújlak, 
Kossuth u. 74/A. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatás nyújtása elutasító 
döntéséről 2021. december 10-én kelt 
határozattal nevezett értesítésre került. 

64/2021.(XII.8.) Pödör Péter Balatonújlak, Petőfi u. 
70. szám alatti lakos szociális célú 
tűzifa nyújtási kérelmének 
elbírálása 

A testület támogatás nyújtása elutasító 
döntéséről 2021. december 10-én kelt 
határozattal nevezett értesítésre került. 
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65/2021.(XII.8.) Orsós Julianna Balatonújlak, Petőfi 
u. 69. szám alatti lakos szociális 
célú tűzifa nyújtási kérelmének 
elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 15-én 
kiszállításra került. 

66/2021.(XII.8.) Molnár József Balatonújlak, Petőfi 
u. 55. szám alatti lakos szociális 
célú tűzifa nyújtási kérelmének 
elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 15-én 
kiszállításra került. 

67/2021.(XII.8.) Horváth Gizella Gabriella 
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 2021. december 14-én 
kiszállításra került. 

68/2021.(XII.8.) Béres Katalin Balatonújlak, 
Kossuth u. 27. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 15-én 
kiszállításra került. 

69/2021.(XII.8.) 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 2021. december 15-én 
kiszállításra került. 

70/2021.(XII.8.) Kolb Tibor 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 2021. december 15-én 
kiszállításra került. 

71/2021.(XII.8.) Misák Csilla Balatonújlak, Petőfi 
u. 80. szám alatti lakos szociális 
célú tűzifa nyújtási kérelmének 
elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 15-én 
kiszállításra került. 

72/2021.(XII.8.) 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 2021. december 15-én 
kiszállításra került. 

73/2021.(XII.8.) 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 2021. december 14-én 
kiszállításra került. 

74/2021.(XII.8.) Varga Gézáné Balatonújlak, 
Kossuth u. 63. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 15-én 
kiszállításra került. 

75/2021.(XII.8.) 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 2021. december 16-án 
kiszállításra került. 

76/2021.(XII.8.) Varga Györgyné Balatonújlak, 
Balaton u. 62. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 16-án 
kiszállításra került. 
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77/2021.(XII.8.) Barcsi Józsefné Balatonújlak, 
Petőfi u. 59. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 20-án 
kiszállításra került. 

78/2021.(XII.8.) Horváth Lajosné Balatonújlak, 
Petőfi u. 41. szám alatti lakos 
szociális célú tűzifa nyújtási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogatási döntésének megfelelően 
nevezett részére nyújtott 2 m3 mennyiségű 
szociális célú tűzifa 2021. december 20-án 
kiszállításra került. 

79/2021.(XII.8.) Sági Mária Magdolna 
Balatonújlak, Petőfi u. 90. szám 
alatti lakos szociális célú tűzifa 
nyújtási kérelmének elbírálása 

A testület támogatás nyújtása elutasító 
döntéséről 2021. december 10-én kelt 
határozattal nevezett értesítésre került. 

80/2021.(XII.8.) Orsós Beáta Balatonújlak, Kossuth 
u. 28. szám alatti lakos szociális 
célú tűzifa nyújtási kérelmének 
elbírálása 

A testület támogatás nyújtása elutasító 
döntéséről 2021. december 10-én kelt 
határozattal nevezett értesítésre került. 

81/2021.(XII.8.) Bódis László Balatonújlak, Petőfi 
u. 58. szám alatti lakos szociális 
célú tűzifa nyújtási kérelmének 
elbírálása 

A testület támogatás nyújtása elutasító 
döntéséről 2021. december 10-én kelt 
határozattal nevezett értesítésre került. 

 
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntés a 
beszámolási időszakban nem volt. 

 
Határozati javaslat 

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

       Felelős: Vimmer István polgármester 
        Határidő: azonnal 
 

 
  Balatonújlak, 2022. január 20. 
 
 

Vimmer István 
                                                                                            polgármester 


