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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére 

 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 3/2015. (I.29.) önkormányzati határozat alapján, Kovácsné Balatincz Márta 

mezőgazdasági vállalkozó részére 273.170 Ft összegben megtérítettük a 

szennyvízberuházás kapcsán okozott kárt. 

 Az 5/2015. (I.29.) önkormányzati határozatnak megfelelően kinevezésre került a II-es 

számú védőnői körzet védőnője. 

 A 6/2015. (I.29.) önkormányzati határozat alapján a Borbaráti Körnek megállapított 

50.000 Ft összegű támogatás, átutalásra került. 

 A 17/2015. (II.12.) önkormányzati határozat alapján közzétettük az óvodai beíratás 

időpontját. 

 A 18/2015. (II.12.) önkormányzati határozat alapján közzétettük a Segesdi Tündérkert 

Óvoda óvodavezetői munkakörére vonatkozó pályázatot. A pályázat benyújtási ideje 

2015. július 1. napja. 

 A 20/2015. (II.12.) önkormányzati határozat alapján a 2666 és a 2699/2 helyrajzi 

számú ingatlanokat a Somogyi Hírlapban meghirdettük eladásra. A meghirdetett 

ingatlanokra, a megállapított minimális árnál magasabb árat kínáló vevő tett ajánlatot. 

 A 21/2015. (II.12.) önkormányzati határozat alapján 2 fő konyhai kisegítő 

kinevezésére került sor. 

 A 22/2015. (II.12.) önkormányzati határozat alapján módosításra került a Duo Dental 

Praxis Kft.-ve kötött feladat-ellátási szerződés. Ennek megfelelően szerdai és a pénteki 

napokon, a rendelés a Szabadság téri rendelőben történik. 

 A 23/2015. (II.12.) önkormányzati határozat alapján folyamatban vannak a 

közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos tárgyalások. 

 A 24/2015. (II.12.) önkormányzati határozatnak megfelelően, a feleslegessé vált 

informatikai eszközök értékesítése folyamatos. A határozat alapján a 2 db laptop és a 6 

db iPad beszerzése megtörtént. 

 A 25/2015. (II.12.) önkormányzati határozat alapján az Esztelneki adománygyűjtésre 

vonatkozó igények felmérése folyamatos. 

 A 26/2015. (II.12.) önkormányzati határozat alapján megkötöttük Kaszó Községi 

Önkormányzattal a tanyagondnok helyettesítésével kapcsolatos kölcsönös 

együttműködési megállapodást. 
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 A 35/2015. (II.27.) önkormányzati határozat alapján 17 db veszélyes fa kivágása 

megtörtént a községben. 

 A 45/2015. (III.23.) önkormányzati határozat alapján a szennyvízelvezetés és 

szennyvíztisztítás üzemeltetésével kapcsolatos szerződés aláírásra került a DRV Zrt.-

vel. 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2015. (IV….) 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. (IV….) 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. április 14. 

 Péntek László 

 polgármester 


