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E lő t e r j e sz t é s  
a képviselő-testület 2018. május 24.-i ülésére 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• A 81/2018. (IV. 6.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Marcali Kistérségi 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó döntést meg-
küldtük a társulásnak. 

• A 82/2018. (IV. 6.) önkormányzati határozat alapján az óvodai dolgozók mellett, a 
konyhai dolgozók is bruttó 400 Ft/adag összegért vásárolják az ebédet. 

• A 84/2018. (IV. 11.) önkormányzati határozatnak megfelelően az „Építési beruházások 
a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. számú pályázat során II. ütem” című közbeszerzési 
eljárás nyertese kihirdetésre került, a vállalkozási szerződést megkötöttük. 

• A 95/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján elfogadott gyermekvédelmi be-
számolót továbbítottuk a Somogy Megyei Kormányhivatalnak. 

• A 99/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján elfogadott Segesd Településképi 
Arculati Kézikönyvét közzétettük a honlapon. 

• A 100/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Helyi Építési Sza-
bályzat módosításra került. 

• A 101/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján benyújtottuk a pályázatot az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

• A 102/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozatnak megfelelően – polgármesteri keret-
ből – a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére átutaltuk a 20.000 Ft 
összegű támogatást. 

• A 103/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján a Segesdi Sportegyesület részé-
re a pályavilágítás korszerűsítéséhez, valamint az eredményjelző tábla kiépítéséhez az 
önerőt átutaltuk, az erre irányuló megállapodás aláírásra került. 

• A 104/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján megbízott Ingabi Kft. a veszé-
lyes fák kivágására irányuló tevékenységet elvégezte. 

• A 105/2018. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján a Segesd Község Roma Nem-
zetiségi Önkormányzata részére átutaltuk a 100.000 Ft összegű támogatást. 

Határozati javaslat: 
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#  2

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2018. (V. ….) 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: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2018. (V. ….) 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, 2018. május 17.    

           Péntek László 
        polgármester


