
Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 
7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002  
E-mail: segesd@latsat.hu 

E lő t e r j e sz t é s  
a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• A 161/2014. (XI.26.) önkormányzati határozatnak megfelelően az I-Audit Pénzügyi 
Ellenőrző és Tanácsadó Kft-vel a  2014 évre tervezett belső ellenőrzést elvégeztettük, 
a 2015. évi belső ellenőrzési tervet elfogadtuk, a megállapodást megkötöttük. A 2014. 
évi belső ellenőrzési jelentést a beszámolóval együtt az áprilisi testületi ülés elé 
terjesztjük. 

• A 164/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat alapján értékesítettük a feleslegessé 
vált fogorvosi eszközöket a Duo Dental Praxis Kft-nek. 

• A 165/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat alapján megrendeltük a vízi-közmű 
vagyonértékelését a Karanta Audit Zrt-nél. A vagyonértékelés folyamatban van. 

• A 166/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat alapján megrendeltük a Mária-telepi 
temető kerítésének elkészítését a sírhelymegváltásból képződött bevétel terhére.. 

• A 168/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat alapján kezdeményeztük a 
közszolgáltatási szerződés megkötését a nem közművel gyűjtött szennyvíz 
vonatkozásában. A várható szennyvízmennyiség alapján közbeszerzési eljárás 
lefolytatására nincs szükség. 

• A 169/2014. (XI.26.) önkormányzati határozatnak megfelelően kinevezésre került az 
élelmezésvezető. 

• A 171/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat alapján közzétettük a pályázati 
felhívást a közmunkaszervezői állásra. 

• A 172/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat alapján közzétettük a helyettesítésre 
vonatkozó pályázati felhívást a védőnői állásra. A védőnő munkába állt. 

• A 174/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat alapján sor került a 2014 évben 
nyugdíjba vonult közalkalmazottak jutalmazására, búcsúztatására. 

• A 175/2014. (XI.26.) önkormányzati határozatnak megfelelően megtörtént a 
buszvárók üvegezése. 

• A 177/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat alapján beszereztük a régi laptopokra 
vonatkozó szakértői véleményt, valamint a 7 db iPad-ra vonatkozó árajánlatokat. 
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• A 178/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat felhatalmazásával megküldtük a 
testületi döntésnek megfelelő szavazatot a DRV. Zrt közgyűlésével kapcsolatban. 

• A 181/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat alapján a Bursa Hungarica ösztöndíj 
támogatásban részesítetteket a döntésről tájékoztattuk. 

• A 182/2014. (XI.26.) önkormányzati határozat alapján került sor konyhai dolgozó 
közalkalmazotti munkaviszonyának nyugdíjazás miatti megszüntetésére. 

• A 185 és a 186/2014. (XII.29.) önkormányzati határozatokkal döntöttünk a BIOKOM 
Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről. A testületi felhatalmazás alapján a 
szerződést aláírtuk, a jóváhagyást a Mecsek-Dráva projekt keretében megvalósult 
létesítményekre, eszközökre vagyonkezelői jog létesítéséhez megadtuk. 

• A 187/2014. (XII.29.) önkormányzati határozat alapján megrendeltük a József Attila 
utca 6. és az Iskola utca 4. szám alatti ingatlanok előtti tűzcsapok cseréjét. 

• A 188/2014. (XII.22.) önkormányzati határozattal a Rinyamenti Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítását hagytuk jóvá, a 
döntésről a tanács elnökét tájékoztattuk. 

• A 189/2014. (XII.29.) önkormányzati határozat alapján beszereztük a temetők 
kamerákkal való megfigyeléséről az árajánlatot. 

• A 190/2014. (XII.29.) önkormányzati határozat alapján cserével megrendeltük 
fogorvosi röntgenkészüléket. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (II.12.) 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 /2015. (II.12.) 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 
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Segesd, 2015. január 29. 

 Péntek László 
 polgármester


