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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. április 25.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 38/2019. (II. 12.) önkormányzati határozatnak megfelelően az adóügyi ügyintézők 

részére az adóbehajtási jutalom számfejtésre került. 

 A 39/2019. (II. 12.) önkormányzati határozat alapján a közös hivatal 2019. évi 

közbeszerzési tervét a www.segesd.hu honlapon közzétettük. 

 A 45/2019. (II. 14.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Segesdi Tündérkert 

Óvoda beíratási időpontjait a helyben szokásos módon közzétettük. 

 Az 50/2019. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján a „Segesd Szépítése” pályázati 

kiírást közzétettük a honlapon. 

 Az 52/2019. (II. 14.) önkormányzati határozatnak megfelelően az 1217/5 hrsz.-ú 

ingatlan értékesítésre került. 

 Az 53/2019. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján az Esztelneki Ferences Kolostor 

felújításához az 1 millió forint összegű támogatást átutaltuk az Alapítvány Segesdért 

számlaszámára. 

 Az 55/2019. (II. 14.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Vakok és 

Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére átutaltuk a 10.000 Ft összegű 

támogatást, a polgármesteri keret terhére. 

 Az 56/2019. (II. 14.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Medicopter 

Alapítvány részére átutaltuk a 20.000 Ft összegű támogatást, a polgármesteri keret 

terhére. 

 Az 57/2019. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján benyújtottuk a Víziközművek 

Állami Rekonstrukció Alapból nyújtható támogatásra a pályázatot. 

 Az 58/2019. (II. 14.) önkormányzati határozatnak megfelelően a nemzeti színű zászlók 

megrendelésre kerültek. 

 Az 59/2019. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján, a díszfákra kért árajánlatok 

beérkezése folyamatban van. 

 A 67/2019. (III. 8.) önkormányzati határozatnak megfelelően az önkormányzat 2019. 

évi nemleges közbeszerzési tervét a honlapon közzétettük. 

 A 68/2019. (III. 8.) önkormányzati határozat alapján az óvoda felvételi körzeteit, 

valamint a nyitvatartási időt a honlapon közzétettük. 
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 A 69/2019. (III. 8.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Böhönyei 

Mentőalapítvány részére átutaltuk a 20.000 Ft összegű támogatást, a polgármesteri 

keret terhére. 

 A 71/2019. (III. 8.) önkormányzati határozat alapján Dr. Györkös Balázs kinevezésére 

vonatkozó véleményt megküldtük az illetékes szerv részére. 

 

Határozati javaslat: 

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

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    /2019. (IV. ….) 

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. április 18. 

 

           Péntek László 

        polgármester 


