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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. június 22.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 112/2017. (V. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően az önkormányzat a 

szemétszállítás tekintetében csatlakozott a Marcali Kistérség Többcélú Társuláshoz. 

 A 113/2017. (V. 10.) önkormányzati határozat alapján az önkormányzat lemondott az 

MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez kapcsolódó 

elővásárlási jogról. 

 A 114/2017. (V. 10.) önkormányzati határozat alapján az erő- és munkagépek 

beszerzése tárgyában értesítettük a nyertes ajánlattevőt, az Agromaster Kft.-t. 

 A 115/2017. (V. 10.) önkormányzati határozat alapján az óvoda felújítása során 

leszedésre került ereszcsatorna értékesítésre került. 

 A 116/2017. (V. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Széchenyi utca 21. és 

a Kossuth utca 61. szám alatti ingatlanok bontásának költségét átutaltuk. 

 A 120/2017. (V. 23.) önkormányzati határozatnak megfelelően elfogadtuk az 

anyakönyvi eseményekre vonatkozó, magasabb rendű jogszabályoknak megfelelő 

önkormányzati rendeletet. 

 A 122/2017. (V. 23.) önkormányzati határozatnak megfelelően közös megegyezéssel, 

felfüggesztő feltétellel megszüntettük az MTKSZ Nonprofit Kft.-vel kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. 

 A 123/2017. (V. 23.) önkormányzati határozat alapján a Segesd, Vörösmarty utca 60. 

szám alatti ingatlanhoz megrendeltük a vízbekötést, a tervezése folyamatban van. 

 A 125/2017. (V. 23.) önkormányzati határozatnak megfelelően a kitöltött szavazólapot 

megküldtük a DRV Zrt.-nek. 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2017. (VI. ….) 

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. 
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b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre.  

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2017. (VI. ….) 

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, 2017. június 16. 

 Péntek László 

 polgármester 


