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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2016. június 17.-i ülésére 

 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 109/2016. (V. 18.) önkormányzati határozat alapján a „Kulturális turizmus 

fejlesztése Segesden” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó konzorciumi 

együttműködési megállapodás aláírásra került. 

 A 110/2016. (V. 18.) önkormányzati határozatnak megfelelően a DDRFÜ Nonprofit 

Kft.-vel a megbízási szerződés aláírása megtörtént. 

 A 123/2016. (V. 25.) önkormányzati határozat alapján az önkormányzat épületének 

felújítására vonatkozó pályázatot benyújtottuk. 

 A 124/2016. (V. 25.) önkormányzati határozat alapján a Segesdi Tündérkert Óvoda 

óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírás elfogadásra került. 

 A 125/2016. (V. 25.) önkormányzati határozat alapján elfogadott együttműködési 

megállapodás aláírása a DRV Zrt.-vel folyamatban van. 

 A 127/2016. (V. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Fábián Lajosné által 

felajánlott ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés aláírásra került, az ingatlan-

nyilvántartási átvezetés folyamatban van. 

 A 128/2016. (V. 25.) és a 129/2016. (V. 25.) önkormányzati határozatok alapján a 

TUDÁS-INFO Kft.-vel, két pályázatra vonatkozóan a megbízási szerződés aláírásra 

került. 

 A 130/2016. (V. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően a korábban ki nem 

számlázott szolgáltatásra vonatkozó megállapodás a DRV Zrt.-vel aláírásra került. 

 A 131/2016. (V. 25.) önkormányzati határozat alapján a 20.000 Ft összegű támogatás 

a Diáksport Egyesületnek kifizetésre került, az elszámolás folyamatban van. 

 A 132/2016. (V. 25.) önkormányzati határozat alapján a Kutasi Sporthorgász 

Egyesület részére a 10.000 Ft összegű támogatás kifizetésre került, az elszámolás 

megtörtént. 

 A 133/2016. (V. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően Pécs Megyei Jogú 

Város részére a 3.672 Ft összegű étkezési hozzájárulást átutaltuk. 

 A 135/2016. (VI. 7.) önkormányzati határozat alapján Sáfrán Józsefné közalkalmazotti 

jogviszonya 2016. július 31. napjával megszüntetésre került. 

 A 136/2016. (VI. 7.) önkormányzati határozat alapján a konyha felújítására vonatkozó 

pályázat benyújtása folyamatban van. 

mailto:segesd@latsat.hu


 2 

 A 137/2016. (VI. 7.) önkormányzati határozatnak megfelelően a fogorvosi feladat-

ellátási szerződést, a rendelési időre vonatkozóan módosítottuk. 

 A 138/2016. (VI. 7.) önkormányzati határozat alapján a Tejcsarnok megvásárlására 

vonatkozó adás-vételi szerződés elkészítéséhez szükséges dokumentumokat és 

adatokat Dr. Dezső László ügyvédnek megküldtük.  

 A 139/2016. (VI. 7.) és a 140/2016. (VI. 7.) önkormányzati határozatok alapján a 

benyújtott és benyújtásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódó tervezési költségek 

kifizetése folyamatban van. 

 A 141/2016. (VI. 7.) önkormányzati határozat alapján Szita Éva határozott időre szóló 

közalkalmazotti munkaviszonyára vonatkozó dokumentumokat, a szerződés 

megkötése érdekében előkészítettük 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2016. (VI. 17.) 

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. (VI. 17.) 

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. június 13. 

 Péntek László 

 polgármester 


