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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2016. február 15.-i ülésére 

 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 13/2016. (I. 27.) önkormányzati határozat alapján az egészségügyi és szociális 

központ költségeihez való hozzájárulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás 

aláírásra került. 

 A 16/2016. (I. 27.) önkormányzati határozatnak megfelelően az önkormányzat 

megkötötte a Földmérési és Távérzékelési Intézettel az önkormányzati tulajdonban 

lévő ingatlanok legyűjtésére vonatkozó megállapodást. 

 A 19/2016. (I. 27.) önkormányzati határozat alapján elfogadott környezetvédelmi 

program a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály részére, véleményezésre megküldésre került. 

 A 21/2016. (I. 27.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Vakok és Gyengénlátók 

Somogy Megyei Egyesülete részére a 10.000 Ft összegű támogatás átutalásra került. 

 A 22/2016. (I. 27.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Siketek és 

Nagyothallók Országos Szövetsége Somogyi Megyei Szervezete részére a 10.000 Ft 

összegű támogatás átutalásra került. 

 A 23/2016. (I. 27.) önkormányzati határozat alapján a Lagroland Kft.-vel megkötöttük 

a megállapodást az Arany János és Kölcsey utca északi részén lévő út és árok 

kitisztítására vonatkozólag. 

 A 24/2016. (I. 27.) önkormányzati határozat alapján, első lépésben, az önkormányzat 

tulajdonában lévő bertalanpusztai ingatlanok kijelölése megtörtént. 

 A 25/2016. (I. 27.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Borbaráti Kör részére 

az 50.000 Ft összegű támogatás kifizetésre került. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2016. (II. 15.) 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 
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b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre.  

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2016. (II. 15.) 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. február 8. 

 Péntek László 

 polgármester 


