
ZILIZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2021. augusztus 10. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 

a./ Tárgysorozata 

 

b./ Jegyzőkönyve 

 

c./ Határozata 43-44 

 

 

T Á R G Y S O R O Z A T A 

 

43/2021.(VIII.10.) sz. határozat   a napirendi pontok elfogadásáról. 

 

44/2021.(VIII.10.) sz. határozat  A települési önkormányzatok szociális célú  

   tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási 

   pályázat benyújtása. 
 

 

 

Ziliz, 2021. augusztus 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gadóczi Bertalan 

             jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Ziliz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalában 

(3794 Ziliz, Dózsa György út 1.) 2021. augusztus 10. napján megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak: Verebélyi Norbert polgármester, Bacsó Zita, Verebélyi Péter képviselők. Sütő 

Gábor alpolgármester és Vladár Ágnes képviselő távolmaradását jelezte. 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gadóczi Bertalan jegyző  

 

Verebélyi Norbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület ülése határozatképes, mivel az 5 fő képviselő-testület tagjai közül 3 fő jelen van. Ezt 

követően megkérdezte, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal 

kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 

 

Képviselő-testület részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány 

nem volt. 

 

Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő 

határozatot:  

  43/2021.(VIII.10.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 

 

    Tárgy: Testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása. 

Ziliz község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. 

augusztus 10. napján megtartandó rendkívüli nyílt ülés napirendi 

pontjait a következők szerint határozza meg: 

 

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

  vásárláshoz kapcsolódó támogatási pályázat benyújtása. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

1. Napirendi pont tárgya: A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási pályázat benyújtásáról. 

 

 

Előadó: polgármester 

 

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képzi.) 

 

Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 



 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Polgármester az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

 

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő 

Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő 

határozatot: 

44/2021.(VIII.10.) számú ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 

Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó támogatási pályázat benyújtása. 

 

1. Ziliz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 

2010. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti „A 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatására” pályázatot kíván 

benyújtani. 

 

2. Ziliz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, 

hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

3. Ziliz Község Önkormányzat Képviselő-testülete összesen 

62m3 keménylombos tűzifára kíván pályázatot benyújtani. 

 

 

Határidő:  2021.08.31. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

Polgármester – mivel más vélemény, észrevétel, javaslat nem volt – megköszönte a 

megjelenést és az ülést bezárta. 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verebélyi Norbert       Dr. Gadóczi Bertalan 

          polgármester                        jegyző 

 
 


