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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. november 24.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 194/2017. (IX. 6.) önkormányzati határozatnak megfelelően a két kamion zúzott kő 

megrendelésre került. 

 A 201/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján a SEFAG Erdészeti és Faipari 

Zrt.-től a szociális célú tűzifát megrendeltük. 

 A 202/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján az általános iskolai felvételi 

körzetekre vonatkozó véleményt megküldtük a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Kaposvári Járási Hivatalának. 

 A 203/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján elfogadtuk a közbeszerzési 

eljárás alapját képező, a Múzeumra és az Interaktív Parkra irányuló kiviteli terveket. 

 A 204/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján elfogadott ajánlattételi 

felhívásnak és egyéb közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően a közbeszerzési 

eljárás megindult. 

 A 205/2017. (X. 19.) önkormányzati határozatnak megfelelően módosított 

közbeszerzési tervet felraktuk a honlapra. 

 A 207/2017. (X. 19.) önkormányzati határozatnak megfelelően az idősek-napi 

rendezvény 2017. október 27. napján megtartásra került. 

 A 210/2017. (X. 19.) önkormányzati határozattal biztosított 58.530 Ft összegű 

támogatással Büki Gábor elszámolt. 

 A 211/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján az ajándékozási szerződést a 

felek aláírták, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés folyamatban van. 

 A 214/2017. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján a Segesd község központi 

emlékművének felújítására irányuló pályázatot benyújtottuk. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2017. (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. 
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b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre.  

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2017. (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, 2017. november 16. 

 Péntek László 

 polgármester 


