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E l ő ter jes z tés  
 

a képviselő-testület 2021. szeptember 22.-i ülésére 

 

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

 

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• A 3/2021. (VII. 8.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Tüskevári temetőbe a 

hat férőhelyes urnafal elkészült. 

• A 8/2021. (VII. 19.) önkormányzati határozat alapján Dr. Hajdu Gábor háziorvossal 

megkezdődtek a praxis átvételére vonatkozó tárgyalások, azonban Dr. Hajdu Gábor 

döntése alapján a praxis nem kerül átvételre. 

• A 11/2021. (VIII. 4.) önkormányzati határozat alapján benyújtottuk a szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási kérelmet. 

• A 12/2021. (VIII. 4.) – 15/2021. (VIII. 4.) önkormányzati határozatok alapján a 2022-

2036. évi gördülő fejlesztési tervek elfogadásra kerültek. 

• A 17/2021. (VIII. 4.) önkormányzati határozat alapján Papp Gábor böhönyei lakós 

tájékoztatása megtörtént. 

• A 18/2021. (VIII. 4.) önkormányzati határozatnak megfelelően a „Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban” elnevezésű projektben az eszközöket beszerző 

cég kiválasztásra került. 

• A 19/2021. (VIII. 4.) önkormányzati határozat alapján a Segesd 0160 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozó döntést a vevővel közöltük. 

• A 20/2021. (VIII. 4.) önkormányzati határozat alapján a Böhönyei Mentőalapítvány 

részére átutaltuk a 20.000 Ft összegű támogatást. 

• A 21/2021. (VIII. 4.) önkormányzati határozat alapján a Segesd 0149 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozó döntést a vevővel közöltük. 

• A 22/2021. (VIII. 4.) önkormányzati határozat alapján a RuVör-Trend Medical Kft.-

vel meghosszabbítottuk a megállapodást. 

• A 23/2021. (VIII. 4.) önkormányzati határozat alapján a települési falunap 

megrendezésre került. 

• A 25/2021. (VIII. 17.) önkormányzati határozat alapján a beiskolázási támogatás 

kifizetésre került. 
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Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2021. (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: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

 

b.) Két ülés közti tevékenység: 

 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre.  

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2021. (IX. ….) 

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, 2021. szeptember 15. 

 

Takácsné Illés Henriett 

              alpolgármester 


