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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. december 30.-i ülésére 

 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 199/2015. (XI. 10.) önkormányzati határozat alapján a 2016. évi belső ellenőrzési 

feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés aláírásra került. 

 A 201/2015. (XI. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően a jegyző megküldte a 

Somogy Megyei Kormányhivatal illetékes osztályának az általános iskolai felvételi 

körzetekre vonatkozó testületi döntést. 

 A 202/2015. (XI. 10.) önkormányzati határozat alapján megküldtük a Nagyatádi Járási 

Hivatal Földhivatali Osztályának az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére 

vonatkozó testületi döntésnek megfelelő határozatot. 

 A 203/2015. (XI. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Derűs Alkony 

Nyugdíjas Egyesület részére – a Segesdért Alapítványon keresztül – átutaltuk a 

100.000 Ft összegű támogatást. 

 A 204/2015. (XI. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően a mikulásnapi 

ajándékcsomagok 124.000 Ft összegben megvásárlásra, illetve kiosztásra kerültek. 

 A 205/2015. (XI. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően a szaloncukrok 94.500 

Ft összegben megvásárlásra és a dolgozók részére kiosztásra kerültek. 

 A 206/2015. (XI. 10.) önkormányzati határozat alapján Miklai Mónika védőnő 

munkaszerződése módosításra került. 

 A 207/2015. (XI. 10.) önkormányzati határozat alapján megtartottuk a 2015-ben 

nyugdíjba vonuló dolgozók búcsúztatóját, melynek költsége 25.574 Ft volt. 

 A 208/2015. (XI. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően Liber János 7562 

Segesd, Rózsadomb utca 46. szám alatti lakós, a stációkhoz vezető út kiépítésének 

anyagköltségére vonatkozó, 60.119 Ft összegű számlával elszámolt.  

 A 213/2015. (XI. 20.) önkormányzati határozat alapján a Rinyamenti Kistérség 

Többcélú Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása aláírásra 

került. 

 A 217/2015. (XI. 20.) önkormányzati határozatnak megfelelően Négyesi Jánosné és 

Bodor Katalin munkaszerződése módosításra került. 

 A 218/2015. (XI. 20.) önkormányzati határozatnak megfelelően a közalkalmazottak és 

köztisztviselők részére az év végi jutalom kifizetésre, illetve az Erzsébet-utalvány 

átadásra került. 
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Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2015. (XII. 30.) 

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. (XII. 30.) 

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. december 21. 

 Péntek László 

 polgármester 


