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E l ő ter j e s z t é s  
 

a képviselő-testület 2019. november 26.-i ülésére 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 156/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozatnak megfelelően, benyújtottuk a 

Magyar Falu Program keretében az „Óvoda udvar” című pályázatot, az elnyert 

támogatás 2.338.615 Ft. 

 A 157/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozatnak alapján benyújtottuk a „Temető 

fejlesztés” című pályázatot, melyet tartalékba helyeztek. 

 A 158/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozatnak alapján benyújtottuk a 

„Polgármesteri Hivatal felújítása” című pályázatot, melyet tartalékba helyeztek. 

 A 159/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozatnak alapján benyújtottuk az 

„Eszközfejlesztés” című pályázatot, melyet tartalékba helyeztek. 

 A 160/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozatnak alapján benyújtottuk az 

„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című pályázatot, melyet tartalékba 

helyeztek. 

 A 172/2019. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján csatlakoztunk a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. A 

benyújtott 6 db pályázat elbírálása zárt ülésen történik.  

 A 173/2019. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján megrendeltük a SEFAG Zrt.-

től a szociális célú tűzifát, a kiszállítás folyamatban van. 

 A 174/2019. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján megválasztottuk a 

szavazatszámláló bizottságok három póttagját. 

 A 175/2019. (IX. 19.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Dózsa téren 

kiépítésre került a sebességcsökkentő küszöbelem. 

 A 176/2019. (IX. 19.) önkormányzati határozattal a Szociális Szolgáltató Központ és a 

Művelődési Ház fűtéskorszerűsítés költsége 50 %-a átutalásra került. A kivitelezés 

folyamatban van. 

 A 177/2019. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján a fűtéskorszerűsítés 

tervdokumentációjának költségét megtérítettük. 

 A 179/2019. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján megkötöttük a vállalkozási 

szerződést a Bajcsy Zs. utca löszfalában bekövetkezett kár helyreállítására. A 

munkálatok 2020. tavaszán kezdődnek meg. 
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 A 180/2019. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján a 150.000 Ft összegű 

támogatás átutalásra került a nemzetiségi önkormányzatnak. A támogatás összegével a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke elszámolt. 

 A 181/2019. (IX. 19.) önkormányzati határozatnak megfelelően az idősek napjára 

vásárolt 5.000 Ft értékű vásárlási utalványok költsége a szociális bevétel terhére 

kifizetésre került. 

 A 185/2019. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján a „Segesd Szépítése” pályázati 

kiírást 2019. október 1. napjától a település egészére kiterjesztettük. 

 A 189/2019. (IX. 27.) önkormányzati határozatnak megfelelően minden 

nyugellátásban részesülő személy 1 m
3
 lágy lompos tűzifában részesült. 

 A 197/2019. (X. 9.) önkormányzati határozat alapján az általános iskolai felvételi 

körzetekről kialakított képviselő-testületi véleményt megküldtük az illetékes 

hatóságnak. 

 A 202/2019. (X. 29.) és a 203/2019. (X. 29.) önkormányzati határozatok alapján a 

Magyar Államkincstárnak továbbítottuk a Pénzügyi és Szociális, valamint az 

Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak adatait. 

 A 205/2019. (X. 29.) önkormányzati határozatnak megfelelően az alpolgármester 

személye megválasztásra került. 

 A 207/2019. (X. 29.) és a 209/2019. (X. 29.) önkormányzati határozatok alapján 

megállapítottuk a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését. 

 A 211/2019. (X. 29.) és a 213/2019. (X. 29.) önkormányzati határozatok alapján 

megállapítottuk az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. 

 A 214/2019. (X. 29.) önkormányzati határozatnak megfelelően a gazdasági program 

elkészítésének határidejét 2020. április 28.-ában határoztuk meg. 

 A 215/2019. (X. 29.) és a 216/2019. (X. 29.) önkormányzati határozatok alapján 

megküldtük a társulási tanácsoknak, a polgármester akadályoztatása esetén, a 

polgármestert helyettesítő személyek nevét. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2019. (XI. ….) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre.  

 

Határozati javaslat: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2019. (XI. ….) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről.   

 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

 

Segesd, 2019. november 21. 

 

           Péntek László 

        polgármester 


