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Jegyzőkönyv
mely, készült Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 02 -én
megtartott nyílt üléséről.
Az ülés helye: Tiszakürt Közösségi Színtér
Jelen vannak: Dr.Kiss Györgyné
Szeleczki Károly
Csabainé Huszár Zita
Komlós Ferenc
Martók István
Oberna Károlyné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

dr.Héczei Eszter jegyző
Dr.Kiss Györgyné polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület mai ülésén megjelent
képviselőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagjából 6 fő képviselő jelen van, a Képviselőtestület határozatképes és az ülést megnyitja.
Dr.Kiss Györgyné: Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Martók István és Csabainé Huszár Zita
képviselőt.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Martók István és Csabainé Huszár Zita képviselő
legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2021.(XI.02.) sz. határozata
A jegyzőkönyv hitelesítőiről.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Martók István és Csabainé Huszár Zita
képviselőket a testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek.
Erről értesül:
1./ Dr. Kiss Györgyné polgármester
2./ dr. Héczei Eszter jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Irattár.
Dr.Kiss Györgyné: Javaslom, hogy a meghívón szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra
azzal a módosítással, hogy a negyedik napirendi pont előadója dr. Héczei Eszter jegyző legyen, az ötödik
napirendi pont a település terv elkészítésének megkezdése legyen.
Felteszem szavazásra, hogy aki a napirendi pontokat ezzel a módosítással elfogadja, az kérem,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot.
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Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
217/2021.(XI.02.) számú határozata
Napirendi pontok elfogadásáról
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendeket az alábbiak szerint fogadja el:
NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE:
1. ) Tiszakürt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester
2.)

Tiszazugi Önkormányzatok Társulási megállapodás módosítás
Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester

3.)

Polgármesteri Hivatal hőközpont átalakítás- döntés
Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester

4. )

Szociális célú tüzelőanyagtámogatásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: dr. Héczei Eszter jegyző

5.)

Településterv készítésének megkezdéséről
Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester

Határozatról értesülnek:
1./ Dr. Kiss Györgyné polgármester
2./ dr. Héczei Eszter jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Irattár.

1. Napirend:
Tiszakürt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester

Dr.Kiss Györgyné:az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság részletesen tárgyalta a napirendet,
kérem az Elnök Úr javaslatát.
Komlós Ferenc: Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolta a
Képviselő-testületnek a rendelet elfogadását.
Dr. Kiss Györgyné: a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben
nincs
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felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a Bizottság határozati javaslatával, hogy az kérem,
kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a
következő rendeletet:
TISZAKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
10/2021. (XI.02.) önkormányzati rendelete
Tiszakürt Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.26) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1 . § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„ A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
költségvetési bevételét
költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

436 965 380 Ft-ban
436 965 380 Ft-ban
..........E Ft-ban
……..E Ft
……..E Ft

állapítja meg.”
2.§ A rendelet (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) mellékletei helyébe az alábbi (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8) mellékletek lépnek.
3. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Dr. Kiss Györgyné
polgármester

dr. Héczei Eszter
jegyző

A rendelet mellékletei annak terjedelme miatt jelen jegyzőkönyv mellékletében szerepel .

2. Napirend:
Tiszazugi Önkormányzatok Társulási megállapodás módosítás
Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester
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Komlós Ferenc: Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolta a
Képviselő-testületnek a Tiszazugi Önkormányzatok Társulási megállapodás módosításának elfogadását.
Dr.Kiss Györgyné: a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs
felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Tiszazugi Önkormányzatok Társulási megállapodás módosítás
elfogadásával az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2021.(XI.02.) sz. határozata
Tiszazugi Önkormányzatok Társulási megállapodás módosításáról
A Tiszakürt önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszazugi Önkormányzatok
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást módosító dokumentumot a határozat 1.
melléklete szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
dokumentumát a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.

K.m.f.
Értesülnek:
1. Tiszazugi Önkormányzatok Társulási Tanácsa email: (titkarsag@ph.martfu.hu)
2. Képviselő-testület tagjai
3. Irattár

3.)

Polgármesteri Hivatal hőközpont átalakítása- döntés
Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester

Komlós Ferenc: Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolta a
Képviselő-testületnek 4 igen és 1 nem szavazati arányban a SVIAG Kft. ügyvezető: Szabó Tibor
ajánlatát javasolja elfogadásra 1.735.761.- ft összegben.
Oberna Károlyné: javasolja Szabó Tibor árajánlatának elfogadását, de új kazánt javasol a vállalkozó
részéről beszerezni, amennyiben a pénzügyi keret erre módot ad.
Dr. Héczei Eszter: az árajánlat csak a fűtési rendszer épületgépészeti munkájára vonatkozik. Ezt követi
majd a kazán megjavítása, vagy ha szüksége cseréje. Abban már a polgármesternek is van hatásköre
dönteni
Dr.Kiss Györgyné. a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs
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Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy SVIAG Kft. ügyvezető: Szabó Tibor ajánlatát
fogadja el a Képviselő-testület a polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére 1.735.761.- ft összegben
az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő –testületének
219 /2021.(XI.02.) számú határozata
A Polgármesteri Hivatal hőközpont átalakításáról
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő –testülete a Polgármesteri Hivatal hőközpont átalakításáról
az alábbiak szerint döntött.
1. A beérkezett ajánlatok közül SVIAG Kft.(Kecskemét, Margaréta u.2. sz.) ügyvezető: Szabó Tibor
ajánlatát fogadja el 1.735.761.- ft összegben, az abban szereplő munkanemek szerint.
Az ajánlat jelen határozat mellékletét képezi.
2. A 1.735.761.- ft összget a 2021 évi költségvetésben szereplő tartalékból biztosítja azzal, hogy a 2022
évi költségvetésben a tartalékkeretet ezzel az összeggel szerepeltetni kell.
3. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásával.
Erről é r t e s ü l.
:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ dr. Kiss Györgyné polgármester
3./ dr. Héczei Eszter jegyző
4./ Szabó Tibor ügyvezető
5./ Irattár

Dr. Kiss Györgyné
polgármester

4. )

dr. Héczei Eszter
jegyző

Szociális célú tüzelőanyagtámogatásról szóló rendelet elfogadása
Előadó: dr. Héczei Eszter jegyző

dr. Héczei Eszter: szükségessé vált új szociális tüzelőanyag ellátásról szóló megalkotása és a régi
hatályon kívül helyezése, mert a régi rendelet csak szociális tűzifáról rendelkezett szénről nem.
Komlós Ferenc: Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolta a
Képviselő-testületnek, hogy a rendelet elfogadását.
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Dr. Kiss Györgyné: a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben
nincs felteszem szavazásra, hogy aki egyetért, a rendelet elfogadásával az kérem, kézfelnyújtással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az
alábbi rendeletet.
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021.(XI.02) önkormányzati rendelete
Szociális célú tüzelőanyag ellátás helyi szabályairól.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1), 26. § és 32.§ bekezdéseiben kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8.a pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet célja
1. §
Az Önkormányzat – a települések szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatására kiírt pályázat alapján a Belügyminisztérium által megállapított, önkormányzat részére
biztosított, tüzelőanyag mennyiség erejéig, továbbá az önkormányzat által biztosított tüzelőanyag
vonatkozásában – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére tüzelőanyag támogatást nyújt.
A rendelet hatálya
2. §
E rendelet területi hatálya kiterjed Tiszakürt község közigazgatási területére. E rendelet személyi hatálya
a Tiszakürt Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott
személyekre terjed ki.

Szociális célú tüzelőanyag támogatás
3.§
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális célú tüzelőanyag támogatást nyújt annak a Tiszakürt
község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség téli
fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha
a) a kérelmező a kérelemben szereplő ingatlant életvitelszerűen használja
b) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
ba) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,
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bb) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
c) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint
d) akinek, vagy a háztartásában élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 2 m3-t
meghaladó mennyiségű tűzifa, vagy 3 q-t meghaladó mennyiségű szén
e) rendelkezik vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.
(2) Előnyt élveznek:
a) a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet
nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra
( különösen a lakhatási támogatásban részesülők)
b) valamint a Gyvt.ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
(2) Ha a kérelmező személy lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, csak arra az ingatlanra
vonatkozóan nyújthat be kérelmet, ahol életvitelszerűen él.
(3) A kérelemhez mellékelni kell:
- jövedelemigazolást,
- közüzemi számlákat,
- nyilatkozatot a fűtés költségeiről.
(4) A Belügyminisztérium által kiírt pályázat alapján biztosított szociális célú tüzelőanyag a támogatás
iránti kérelem benyújtásával a mindenkori hirdetményben megjelölt időpontig, a fűtési szezonban
folyamatosan nyújtandó a rendelkezésre álló tüzelőanyag mértékéig.
(5) A támogatás a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel a kérelmező fűtési
költségeinek viseléséhez járul hozzá, figyelembe véve a kérelmező fűtési kiadásainak havi összegét.
(6) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, a képviselő-testület
határozatában megállapított tüzelőanyag (szén, vagy fa) formájában.
(7) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb
5 erdei m3 tűzifa, vagy legfeljebb 10 q szén.
(8) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a
kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni.
(9) A benyújtott kérelem valóságtartalma szükséges esetben környezettanulmány készítésével
vizsgálandó.
(10) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tüzelőanyag
támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset,
hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása
veszélybe kerülne. Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes
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beszerzésétől is el lehet tekinteni, amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel,
és ezt írásos nyilatkozatával is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag
pótolni kell.
Hatásköri és eljárási rendelkezések
4. §
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben meghatározott szociális célú
tüzelőanyag támogatási ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét el az Önkormányzat Szervezeti és Működési
szabályzata alapján a Szociális és Humánpolitikai Bizottsága látja el.
5.§
(1) Az ellátás iránti kérelmet a Tiszakürt Község Önkormányzat Hivatalában lehet benyújtani.
(2) A kérelem jelen rendelet 1. mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható be.
(3) A kérelem az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt nyújtható be.
(4) A kérelmező részére megítélt tüzelőanyag elszállításáról a jogosult rendelkezik.
(5) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles a pályázati kiírás szerinti
önkormányzati önrész megfizetésére.
Záró rendelkezések
6.§
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló BM rendelet alapján megítélt tüzelőanyag
támogatásokra és az Önkormányzat által biztosított szociális célú tüzelőanyag-támogatásokra kell
alkalmazni.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 16/2014. (XI.28.) rendelete
hatályát veszti.
Tiszakürt, 2021. október 28.

Dr. Kiss Györgyné

dr. Héczei Eszter

polgármester

jegyző
1. melléklet

KÉRELEM SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉHEZ
A) Személyi adatok
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1. Név: …………………………………………………………….………………………………………..
2. Születési név: …………………………………………………………………………………………….
3. Születési hely és idő:…………………………………………………………….....................................
4. Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………...
5. Az igénylő lakóhelyének címe: …………………………………...…………………
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ………………………………..
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………....………..
8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.
9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):
Név
/lánykori név is/

Kérelmezőhöz
fűződő kapcsolat Születési idő
Családi állapot /pl. házastárs,
élettárs, gyermek /év, hó, nap/
stb./

Anyja neve

Foglalkozása

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
1. Kérelmező azon lakcíme, ahol életvitelszerűen él.
2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak
fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz
csatolni kell.
5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek
számával.
6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell
írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes, helyette
a törvényes képviselője jogosult az aláírásra
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B) Jövedelmi adatok
Forintban
A jövedelmek típusai

Kérelmező A lakóingatlanban élők jövedelme

A táblázat kitöltése az ügyintéző feladata

jövedelme a)

b)

c)

d)

e)

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz

Összesen
fg
))

2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások,
időskorúak járadéka
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
(munkanélküli járadék, képzési
támogatás, rendszeres szociális segély,
ápolási díj, rendszeres
gyermekvédelmi támogatás stb.)
Aktív korú ellátás mértéke
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, őstermelésből,
értékpapírból származó jövedelem,
kis összegű kifizetések stb.)
9. A lakóingatlanban élők havi nettó
jövedelme összesen
Egy főre jutó havi
nettó
összege:...................... Ft/hó.

jövedelem:

2 m3-nél nagyobb tűzifa készlettel:
3 q –nél nagyobb szén készlettel:

.....................................

rendelkezem

/

rendelkezem

részesülök

Fűtés

költségeim

nem rendelkezem
/ nem rendelkezem

Fa illetve széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:
Lakásfenntartási támogatásban : :

Ft/hó.

rendelkezem
/

/

nem rendelkezem

nem részesülök
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A GYvt szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben:
Aktív korúak ellátásában:

részesülök

Időskorúak járadékában: részesülök

részesülök

/ nem részesülök

/ nem részesülök

/ nem részesülök

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult
szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Tiszakürt, ……. .. …………… hó …. nap
...........................................................
az ellátást igénylő,
vagy törvényes képviselőjének aláírása
....................................................................................................................................................
Fenti lakóingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező cselekvőképes személyek aláírása

5.)

Településterv készítésének megkezdéséről
Előadó: Dr. Kiss Györgyné polgármester

Dr Kiss Györgyné: 2023 év végéig kell elkészíteni az új településtervet. Megjelent a pályázat az
elkészítés tervezi költségeinek támogatásáról, melyet november 19 ig kell benyújtani. Ehhez szükséges
a testületi határozat a településterv elkészítésének megkezdéséről. 3 Mó –ft –ot lehet pályázni, a többi
megbízási díjat két év alatt az önkormányzatnak kell biztosítania.
Komlós Ferenc: Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja a
Képviselő-testületnek a településterv elkészítésének megkezdéséről. szóló javaslat elfogadását.
Dr.Kiss Györgyné: a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület megkezdi a településterv
készítését, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
220/2021(XI.02.) számú határozata

12

Településterv készítésének megkezdéséről
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. tv, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának
rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.)
Korm. rendeletnek megfelelő településfejlesztési terv és helyi építési szabályzat (együtt: települési terv)
elkészítésének megkezdéséről dönt.
Egyben pályázatot kíván benyújtani a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására.
A határozatról értesülnek:
1) Képviselő-testület tagjai- helyben,
2) Dr. Kiss Györgyné –polgármester
3) Dr. Héczei Eszter jegyző
4) Pályázati ügyintéző
5) Irattár

Dr. Kiss Györgyné
polgármester

dr. Héczei Eszter
jegyző

Dr.Kiss Györgyné: Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Nincs.
Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Dr. Kiss Györgyné polgármester megköszöni a részvételt és
az ülést bezárja.

Kmf.
Dr. Kiss Györgyné
polgármester

dr. Héczei Eszter
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Martók István
képviselő

Csabainé Huszár Zita
képviselő
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