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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. szeptember 17-i ülésére 

 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 97/2015. (VI. 12.) önkormányzati határozat alapján a Segesd Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata számára a 150.000 Ft összegű támogatás átutalásra 

került. A támogatás összege a „Hagyományőrző nyári tábor” elnevezésű programon 

felhasználásra került, a nemzetiségi önkormányzat a támogatás összegével elszámolt. 

 A 698/2015. (VI. 12.) önkormányzati határozatnak megfelelően az önkormányzat 

pályázatot nyújtott be a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 

csökkentésére. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

 A 101/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat alapján nem került sor a 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására, mivel a jogszabályi 

változások 2016. január 1. napjától lépnek hatályba. 

 A 102/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozatnak megfelelően a 2. számú háziorvosi 

körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításra került. 

 A 103/2015. (VI. 29.) és a 124/2015. (VII. 29.) önkormányzati határozatok alapján az 

550 helyrajzi számú, 7562 Segesd Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlan eladásra 

történő meghirdetése a Somogyi Hírlapban megtörtént. Vevőként Bogdán Aranka 

Szilvia jelentkezett. Az adás-vételi szerződés aláírása megtörtént, az ingatlan-

nyilvántartási átvezetés folyamatban van.   

 A 104/2015. (VI. 29.) önkormányzati határozat alapján a lászlómajori falunap 

megtartásához a 100.000 Ft összegű támogatás kifizetésre került. A támogatás 

összegével Benkéné Bácsai Ilona 7562 Segesd, Lászlómajor 9. szám alatti lakós 

elszámolt. 

 A 108/2015. (VII. 8.) és a 129/2015. (VII. 29.) önkormányzati határozatoknak 

megfelelően első körben Péntek László polgármestert javasolta a testület a Somogy 

Polgáraiért Díjra. Mivel a közgyűlés hallgatólagos megállapodása alapján hivatalban 

lévő polgármestert nem tüntetnek ki, a testület második körben Liber János képviselőt 

javasolta a díjra. A javaslat 2015. augusztus 3-ig megküldésre került. 

 A 109/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat alapján a művelődési ház mögötti 

területen a villanyvezetési munkálatok elkészültek. 

 A 114/2015. (VII. 9.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatra került. 
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 A 115/2015. (VII. 9.) önkormányzati határozat alapján a projektorra és a vetítő 

vászonra a konkrét árajánlat megérkezett, az audiovizuális eszközök megrendelése 

megtörtént. 

 A 116/2015. (VII. 9.) és a 117/2015. (VII. 9.) önkormányzati határozatok alapján az 

Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Ház költségfelosztására vonatkozó 

megállapodás a háziorvosok, valamint a fogorvos által aláírásra került. 

 A 118/2015. (VII. 9.) önkormányzati határozat alapján a Kutasi Sporthorgász 

Egyesület számára a 20.000 Ft összegű támogatás átutalásra került. Az egyesület az 

önkormányzat nevére kiállított számlával elszámolt. 

 A 125/2015. (VII. 29.) önkormányzati határozat alapján a bertalanpusztai ingatlanokra 

vonatkozóan az ajándékozási szerződések elkészültek, az aláírás és az ingatlan-

nyilvántartási átvezetés folyamatban van. 

 A 127/2015. (VII. 29.) önkormányzati határozat alapján a 7562 Segesd Vörösmarty 

utca 2. szám alatti ingatlan többségi tulajdonának megszerzésére vonatkozó szerződés 

aláírásra került, a tulajdonjog bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási átvezetés 

folyamatban van.  

 A 132/2015. (VII. 29.) önkormányzati határozat alapján a Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület számára a 200.000 Ft összegű támogatás átutalásra került. Az egyesület az 

önkormányzat és közötte létrejött megállapodás alapján elszámolt. 

 A 137/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozat alapján a Ferrokov Kft. vételi 

ajánlatot tett a VW Transporter típusú gépjárműre. A vételi ajánlat összege 3.395.000 

Ft. Az adás-vételi szerződés aláírása megtörtént.  

 A 138/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozat alapján a Szentháromság Római 

Katolikus Plébánia által szervezett hittantábor részére a 40.000 Ft összegű támogatás, 

Borza Miklós plébános részére kifizetésre került. Borza Miklós plébános a támogatás 

összegével elszámolt. 

 A 139/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozatnak megfelelően a posta melletti és 

mögötti, önkormányzati tulajdonban lévő 814/1 hrsz-ú ingatlan kimérése megtörtént. 

A kimérés alapján az önkormányzat tulajdonában lévő múzeum és könyvtár épülete, 

önkormányzati területen teljes mértékben megközelíthető. 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2015. (IX. 17.) 

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 
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b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre.  

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2015. (IX. 17.) 

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, 2015. szeptember 10. 

 Péntek László 

 polgármester 


