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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2016. január 27.-i ülésére 

 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 225/2015. (XII. 30.) önkormányzati határozat alapján a lakóhely környezeti 

állapotáról készült beszámoló a hirdetőtáblán és a honlapon bemutatásra került. 

 A 226/2015. (XII. 30.) önkormányzati határozat alapján megküldtük a Nagyatádi 

Járási Hivatal Földhivatali Osztályának az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére 

vonatkozó testületi döntésnek megfelelő határozatot. 

 A 227/2015. (XII. 30.) önkormányzati határozatnak megfelelően a 127/2015. (VII.29.) 

önkormányzati határozat 2./ pontja módosításra került, az adás-vétel és az ingatlan-

nyilvántartási átvezetés megtörtént. 

 A 228/2015. (XII. 30.) önkormányzati határozatnak megfelelően a DRV Zrt. részére a 

szavazólapok visszaküldésre kerültek. 

 A 229/2015. (XII. 30.) önkormányzati határozatnak megfelelően a 350.000 Ft összegű 

kiegészítő támogatás a Segesdi Sportegyesület részére átutalásra került. 

 A 230/2015. (XII. 30.) önkormányzati határozat alapján Horváth Gyöngyi 7562 

Segesd, Táncsics utca 49. szám alatti lakós, mint vevő kijelölésre került. A 

Tejcsarnokra kijelölt vevőt a kijelölésről értesítettük, a szerződés megkötésére 

vonatkozólag azóta válasz nem érkezett. 

 A 231/2015. (XII. 30.) önkormányzati határozat alapján Török Gyula vállalkozónak a 

padlásdeszka 231.648 Ft összegben kifizetésre került. 

 A 232/2015. (XII. 30.) önkormányzati határozatnak megfelelően Janurik László 

részére az elvbéli támogatásról szóló döntés megküldésre került. 

 A 233/2015. (XII. 30.) önkormányzati határozat alapján az általános iskolához tartozó 

technika terembe a két konvektor megvásárlásra és beüzemelésre került. 

 A 2/2016. (I. 12.) és 3/2016. (I. 12.) önkormányzati határozatoknak megfelelően a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 2/2014. (II. 11.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént, a közszolgáltatási szerződés 

aláírásra került. 

 A 4/2016. (I. 12.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Dr. Benkő Andrással 

kötött feladat-ellátási szerződés 2016. január 31. napjával megszüntetésre került. 

mailto:segesd@latsat.hu


 2 

 Az 5/2016. (I. 12.) önkormányzati határozat alapján hozott döntéseknek megfelelő 

dokumentumok a Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához, valamint az 

OEP-hez megküldésre kerültek. 

 A 6/2016. (I. 12.) önkormányzati határozatnak megfelelően Gyöngyösi Dánielné 

kinevezése elkészült és a Magyar Államkincstárhoz beküldésre került. 

 A 7/2016. (I. 12.) önkormányzati határozat alapján Dr. Mohr Tamás háziorvossal az új 

feladat-ellátási szerződés az I. számú háziorvosi körzetre vonatkozólag aláírásra 

került. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2016. (I. 27.) 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    /2016. (I. 27.) 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, 2016. január 20. 

 Péntek László 

 polgármester 


