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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. április 27.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 35/2017. (II. 14.) önkormányzati határozatnak megfelelően az adóügyi dolgozók 

részére a személyenként bruttó 77.300 Ft összegű adóbehajtási jutalom kifizetésre 

került. 

 A 36/2017. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján a közös hivatal nemleges 

közbeszerzési tervét a közzétettük a Közbeszerzési Hatóság honlapján. 

 A 41/2017. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján bedolgoztuk a módosító 

javaslatokat az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe. 

 A 42/2017. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján az óvodai beíratás időpontját 

közzétettük a honlapon és a hirdetőtáblákon. 

 A 48/2017. (II. 14.) önkormányzati határozatnak megfelelően a hat felajánlott telekre 

vonatkozó használati megállapodást megküldtük a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak. 

 A 49/2017. (II. 14.) önkormányzati határozatnak megfelelően, polgármesteri keret 

terhére, 10.000 Ft összeget utaltunk át a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei 

Egyesületének. 

 Az 50/2017. (II. 14.) önkormányzati határozatnak megfelelően, polgármesteri keret 

terhére, 10.000 Ft összeget utaltunk át a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

Somogy Megyei Szervezete részére. 

 Az 51/2017. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján csatlakoztunk a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz. A döntésre 

vonatkozó határozat-kivonat megküldésre került Nagyatád Város Önkormányzatának. 

 Az 52/2017. (II. 14.) – 55/2017. (II. 14.) önkormányzati határozatoknak megfelelően a 

gördülő fejlesztési tervek elkészítésével kapcsolatos, DRV Zrt. felhatalmazására 

vonatkozó határozat-kivonatokat megküldtük. 

 Az 56/2017. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek megsértésének következményeiről szóló önkormányzati 

rendeletet módosítottuk. 

 Az 58/2017. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján a DRV Zrt. részére megküldtük 

a szavazólapot. 

 Az 59/2017. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján a segesdi általános iskolában 

dolgozó női pedagógusok megvendégelésére biztosított 30.000 Ft összegű 

támogatással, Horváth Csaba pedagógus elszámolt. 
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 A 60/2017. (II. 24.) önkormányzati határozat alapján a Medicopter Alapítványnak a 

10.000 Ft összegű támogatást átutaltuk. 

 A 61/2017. (II. 24.) önkormányzati határozat alapján a Mozgáskorlátozottak Somogy 

Megyei Egyesületének a 10.000 Ft összegű támogatást átutaltuk. 

 A 62/2017. (II. 24.) önkormányzati határozat alapján a Rinyaújlak községben 

önhibáján kívül fedél nélkül maradt személy részére a 10.000 Ft összegű támogatást 

átutaltunk. 

 A 67/2017. (III. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően az önkormányzat 

nemleges közbeszerzési tervét a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétettük. 

 A 68/2017. (III. 10.) önkormányzati határozat alapján a helyi építési szabályzat 

felülvizsgálatára irányuló egyszerűsített véleményeztetési eljárást megindítottuk. 

 A 69/2017. (III. 10.) önkormányzati határozat alapján az óvoda felvételi körzeteit, 

valamint nyitvatartási rendjét közzétettük. 

 A 70/2017. (III. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően Zsupek Józsefné 

közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére irányuló dokumentumok elkészítése 

folyamatban van. 

 A 71/2017. (III. 10) – 74/2017. (III. 10.) önkormányzati határozatoknak megfelelően 

az öt fő közalkalmazotti jogviszonyának létesítésére irányuló szerződéseket 

elkészítettük. 

 A 75/2017. (III. 10.) önkormányzati határozat alapján a Motorock Motoros és 

Rockzenei Egyesület részére a 20.000 Ft összegű támogatást átutaltuk. 

 A 76/2017. (III. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően az önkormányzat 

épületébe a gázkazán beszerzése megtörtént 353.915 Ft érétkben. 

 A 77/2017. (III. 10.) önkormányzati határozat alapján, a négy utca felújítására, 

valamint az önkormányzat udvarának térkövezésére és parkolók kialakítására irányuló 

árajánlatok beszerzése folyamatban van. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2017. (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: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2017. (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, 2017. április 18. 

 Péntek László 

 polgármester 


