
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. január 20-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
21/2022. Kth. 

Beszámoló a polgármester 2021. II. félévében átruházott hatáskörben hozott határozatairól 
 

H a t á r o z a t  

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről szóló 2021. II. félévi beszámolót elfogadja az alábbiak szerint:  
 

 

Támogatási forma megnevezése: Támogatott kérelmek 
száma: 

Elutasított kérelmek 
száma: 

Köztemetés 17 - 

Rendkívüli tel.tám. /pénzbeli és természetbeni/ 84 - 

ebből Átmeneti segély 6 - 

ebből Élelmiszer csomag 72 - 

ebből Gyógyszer utalvány 6 - 

ebből Életkezdési támogatás 
ebből Iskolakezdési támogatás 
ebből Fautalvány  

111 
256 
30 

- 

Helyi lakásfenntartási támogatás 44 
 

Szociális önkormányzati lakás kiutalás-csere 3 
 

Helyi CSOK - - 

Helyi gyógyszertámogatás 5 - 

 
 
 
 
3/2021. (VII.22.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 4/2021. (VII.22.) 
4/2021. (VII.28.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 5/2021. (VII.28.) 
5/2021. (VIII.9.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 6/2021. (VIII.9.) 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a Kkh 41745/3 hrsz.-ú ingatlan 
vételéről 7/2021.(IX.14.) 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a Kkh 6012/17 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítéséről 8/2021.(IX.14.) 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a Kkh 6028/8 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítéséről 9/2021.(IX.14.) 
Átruházott hatáskörben hozott döntés a Kkh 6012/16 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítéséről 10/2021.(IX.14.) 



 

 

6/2021. (IX.8.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 11/2021. (IX.8.) 
7/2021. (X.1.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 12/2021. (X.1.) 
8/2021. (XI.2.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 13/2021. (XI.2.) 
9/2021. (XI.26.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 14/2021. (XI.26.) 
Dr. Makay László a város "saját halottjának" nyilvánításáról 15/2021. (XII.10.) 
10/2021. (XII.1.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 16/2021. (XII. 1.) 
11/2021. (XI.14.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozat 17/2021. (XII.14.) 

 

 
Határidő: januári testületi ülés 

Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Czeglédi Edit szociálpolitikai csoportvezető 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző helyett: 

 
Fülöp Róbert s.k.       dr. Rékasi Cecília s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Takácsné Márta Gabriella s.k.      Szabadi István s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2022. január 20. 

 


