
Halászi Község 

Polgármesterétől 

 

 

 
M e g h í v ó 

 
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2016. szeptember 13-án (kedden) 18.00 órakor 

 

nyilvános ülést tart az Önkormányzat épületében (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38.), 

melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 

N a p i r e n d: 

 

1. Az AQUA Kft gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása (az előterjesztés terjedelmi 

okokból nem kerül kiküldésre, de megtekinthető a hivatal honlapján - 

Dokumentumtár/Aktuális alkönyvtár - vagy a hivatalban) 

 

Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

2. Döntés törvényességi észrevételről, az építészeti értékek helyi védetté nyilvánításáról 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása (előterjesztés mellékelve) 

 

Előterjesztő: dr. Kránitz Péter jegyző 

 

3. A polgármester felhatalmazása közút ingyenes átvételére Szűts Tamás 

telekalakításával kapcsolatban (térképvázlat mellékelve) 

 

Előterjesztő: dr. Kránitz Péter jegyző 

 

4. Tájékoztató az ASP csatlakozási kötelezettségről, felhatalmazó nyilatkozat a pályázat 

beadására. (előterjesztés mellékelve) 

 

Előterjesztő: dr. Kránitz Péter jegyző 

 

5. Döntés a "Mórvető" területén található ingatlanrész értékesítése ügyében (térképvázlat 

mellékelve) 

 

Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

6. Hideghéty József Viktor ismételt kérelme a 062/21. helyrajzi számú szántó 

megvásárlása iránt (kérelem másolata mellékelve) 

 

Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

7. Nagy István kérelme a 371/78. hrsz.-ú ingatlan megvásárlása iránt (térképvázlat 

mellékelve) 
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Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

8. Döntés Halmos Lujza Kinga (Arak, 1525/1. hrsz.-ú ingatlant érintő) kérelme ügyében 
(a kérelem és a térképvázlat mellékelve) 

 

Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

9. Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz (szóbeli előterjesztés alapján) 

 

Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

10. Csatlakozás a szociális tűzifa programhoz (szóbeli előterjesztés alapján) 

 

Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

11. Artner Péter rendezési terv módosításra irányuló kérelmének megtárgyalása 

(kérelem és rendezési terv kivonat mellékelve) 

 

Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

12. Rendelet az egészségügy alapellátási körzetek meghatározásáról (előterjesztés 

mellékelve)  

 

Előterjesztő: dr. Kránitz Péter jegyző 

 

13. Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása (szóbeli előterjesztés 

alapján)  

 

Előterjesztő: dr. Kránitz Péter jegyző 

 

14. Az Araki Egyházközség Képviselő-testületének kérelme támogatás iránt - Araki 

templom tetőszerkezetének felújítása (szóbeli előterjesztés alapján)  

 

Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

15. Sepsikőröspataki Református Egyházközség támogatása (szóbeli előterjesztés alapján)  

 

Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

16. Kiegészítő támogatás a Halászi Sportegyesület részére (szóbeli előterjesztés alapján)  

 

Előterjesztő: Majthényi Tamás polgármester 

 

17. Egyéb aktuális ügyek 

 

Halászi, 2016. szeptember 8. 

 

        Majthényi Tamás s.k. 
              polgármester 


