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E l ő ter jes z tés  

a képviselő-testület 2022. április 27.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• A 34/2022. (II. 15.) önkormányzati határozatnak megfelelően közzétettük az óvodai 

beíratás időpontját. 

• A 35/2022. (II. 15.) önkormányzati határozatnak megfelelően közzétettük az óvodai 

felvételi körzetekre, valamint az óvodai nyitva tartásra vonatkozó döntést. 

• A 39/2022. (II. 15.) önkormányzati határozat alapján a karbantartói munkakörre 

vonatkozó pályázatot meghirdettük. 

• A 40/2022. (II. 15.) önkormányzati határozat alapján a karbantartásra vonatkozó 

vállalkozási szerződés vállalkozói díjra vonatkozó részét módosítottuk. 

• A 43/2022. (II. 15.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Vakok és 

Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére átutaltuk a 10.000 Ft összegű 

támogatást. 

• A 44/2022. (II. 15.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Mozgáskorlátozottak 

Somogy Megyei Egyesülete részére átutaltuk a 10.000 Ft összegű támogatást. 

• A 45/2022. (II. 15.) önkormányzati határozat alapján a 10.000 Ft összegű támogatás 

nem került átutalásra a Pécs-Normandia Lions Club Közhasznú Egyesület részére, 

mivel ez idáig a támogatási megállapodást az egyesület nem küldte vissza.  

• A 47/2022. (III. 1.) önkormányzati határozat alapján szóbeli megállapodás születetett a 

segesdi szippantott szennyvíz Kutas településen történő leürítésére, az írásbeli 

megállapodás megkötése folyamatban van. 

• A 48/2022. (III. 1.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Lagroland Kft. letétbe 

helyezte az 500.000 Ft összeget, a Kölcsey utcai út használatának ellentételezéseként. 

• Az 53/2022. (III. 8.) önkormányzati határoznak megfelelően a 2022. évi 

közművelődési szolgáltatási tervet a honlapon közzétettük. 

• A 62/2022. (III. 22.) önkormányzati határozat alapján a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság részére megküldtük a Segesd 997/2 és a Segesd 243 hrsz.-ú 

ingatlanokra vonatkozó földhasználati jog alapítását biztosító határozatot. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2022. (IV. ….) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 
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A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

 

b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre.  

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (IV. ….) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről.   

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

 

 

 

Segesd, 2022. április 21. 

 

 

 

Takácsné Illés Henriett 

              alpolgármester 


