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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. szeptember 19.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 121/2019. (VI. 4.) önkormányzati határozatnak megfelelően, a TR Projekt 2018 Kft. 

a világháborús emlékmű felújítását elvégezte. 

 A 122/2019. (VI. 4.) önkormányzati határozatnak alapján a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtár 2018. évi beszámolóját elfogadtuk, az erről szóló kivonatot 

megküldtük. 

 A 126/2019. (VI. 20.) önkormányzati határozat alapján a 2019-2023 időszakra 

elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot publikáltuk. 

 A 127/2019. (VI. 20.) önkormányzati határozat alapján a Segesdért Alapítványnak 

átutaltuk az 500.000 Ft összegű támogatást, mellyel a képviselő-testület a katolikus 

templom hangosítási rendszerének felújításához járult hozzá.  

 A 128/2019. (VI. 20.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Segesd Község 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett V. Hagyományőrző nyári tábor 

szervezéséhez biztosítottuk a 200.000 Ft összegű támogatást. 

 A 130/2019. (VI. 20.) önkormányzati határozat alapján a lászlómajori falunap 

szervezéséhez biztosítottuk a 200.000 Ft összegű támogatást.  

 A 136/2019. (VII. 25.) önkormányzati határozat alapján benyújtottuk a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra a pályázatot. Az elbírálás alapján a település 299 erdei köbméter 

mennyiségű fát vásárolhat és oszthat ki a rászorulók között. 

 A 139/2019. (VII. 25.) önkormányzati határozat alapján benyújtottuk a II. számú 

óvoda felújítására irányuló pályázatot. 

 A 140/2019. (VII. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően benyújtottuk a 

bölcsőde kialakítására irányuló pályázatot. 

 A 142/2019. (VII. 25.) önkormányzati határozattal, az általános iskola belső festésének 

támogatására biztosított támogatási összegről az elszámolás megtörtént. 

 A 143/2019. (VII. 25.) önkormányzati határozat alapján a Mária-telepi temető és a II. 

számú Óvoda között lévő útszakaszon, a közvilágítás bővítését megrendeltük. 

 A 148/2019. (VIII. 22.) – 151/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozatok alapján a 

2020-2034. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveket elfogadtuk. 

 A 152/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozat alapján a helyi választási bizottság 

tagjai és póttagjai megválasztásra kerültek. 
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 A 155/2019. (VIII. 22.) önkormányzati határozatnak megfelelően a szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet kiegészült a „települési támogatás idősek 

világnapjára” jogcímmel. 

 

Határozati javaslat: 

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

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. (IX. ….) 

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. szeptember 13. 

 

           Péntek László 

        polgármester 


