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E l ő ter jes z tés  
 

a képviselő-testület 2021. november 24.-i ülésére 

 

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

 

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• A 60/2021. (X. 20.) önkormányzati határozatnak megfelelően a szociális célú tűzifát 

megrendeltük a SEFAG Zrt.-től. 

• A 61/2021. (X. 20.) önkormányzati határozat alapján a TOP-2.1.3-16-SO1-2021-

00022 azonosító számú projektben a műszaki ellenőri tevékenységet végző szervezet 

kiválasztásra került. 

• A 62/2021. (X. 20.) önkormányzati határozat alapján a Segesd 937 hrsz.-ú ingatlanra 

bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalmat töröltette az önkormányzat. 

• A 63/2021. (X. 20.) önkormányzati határozatnak megfelelően megkötöttük a 

telekalakítással vegyes adásvételi szerződést a Ferrokov Kft.-vel. 

• A 64/2021. (X. 20.) önkormányzati határozat alapján módosítottuk a háziorvos 

rendelési idejét. 

• A 65/2021. (X. 20.) önkormányzati határozat alapján az ebédlőben lévő székek 

cseréjére beszereztük az árajánlatokat. 

• A 69/2021. (XI. 10.) önkormányzati határozat alapján megrendeltük a 

mikuláscsomagokat és a szaloncukrokat. 

• A 71/2021. (XI. 10.) önkormányzati határozat alapján a Pánovics Gáborral kötött 

bérleti szerződés módosításra került. 

• A 72/2021. (XI. 10.) önkormányzati határozat alapján a Segesd 1273/2 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozóan meghatározott eladási ár alapján, az ingatlant a Somogyi 

Hírlapban meghirdettük. 

• A 73/2021. (XI. 10.) önkormányzati határozat alapján a megrendeltük a zúzott követ. 

• A 75/2021. (XI. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően megrendeltük 70 db 

széket az ebédlőbe. 

 

 

 

mailto:info@segesd.hu


 2 

Határozati javaslat: 

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

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. (XI. ….) 

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. november 17. 

 

Takácsné Illés Henriett 

              alpolgármester 


