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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. november 10-i ülésére 

 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 140/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozat alapján elküldtük a határozat-

kivonatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek a Segesd Külterület 0310 

helyrajzi számú út 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 

érdekében. Az ügyben döntés a testületi-ülés megtartásáig nem született. 

 A 141/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Bertalanpusztához 

vezető 0310 helyrajzi számú kivett saját használatú út felújítása – a megkötött 

szerződésnek megfelelően – megtörtént. 

 A 142/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozat alapján a Kapos Elektroterm Kft.-vel 

kötött vállalkozási szerződés aláírásra került. 

 A 143/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozatnak megfelelően a község 

környezetvédelmi programjának készítése folyamatban van. 

 A 144/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozatnak megfelelően az október 23-i 

ünnepség megtartására október 22-én került sor. 

 A 154/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozat alapján az önkormányzat 

tulajdonában lévő, két külterületi és egy belterületi híd felújítása megtörtént. A 

kötelező hídvizsgálat megrendelésre került. 

 A 156/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozat alapján a Bertalanpuszta 10. szám 

alatti ingatlanra vonatkozóan az adás-vételi szerződés aláírásra került, az ingatlan-

nyilvántartási átvezetés megtörtént. 

 A 169/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozat alapján pályázatot nyújtottunk be a 

szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. A pályázatok 

elbírálásra kerültek, az önkormányzat 3.352.800 Ft összegű támogatásban (176 m
3
) 

részesült. 

 A 171/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozatnak megfelelően Veszner József 

részére a Segesd Község Díszpolgári cím átadásra került az október 23-i ünnepség 

keretében. 

 A 175/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozat alapján meghatározott összegért még 

nem történt meg a Kossuth utca 65. szám alatti ingatlan megvásárlása, a tárgyalások 

folyamatban vannak. 

 A 176/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozat alapján a 2015. évben nyugdíjba 

vonuló dolgozók jutalmazására 2015. novemberében kerül sor. 
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 A 177/2015. (IX. 17.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Mecsek-Dráva 

Önkormányzati Társulás részére a 2012. évi tagdíjhátralék átutalásra került. 

 A 183/2015. (X. 1.) önkormányzati határozat alapján a BENKO-MED Orvosi 

Tanácsadó Iroda és Oktatási Stúdió Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés 

módosításra került. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2015. (XI. 10.) 

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. (XI. 10.) 

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. október 30. 

 Péntek László 

 polgármester 


