
Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 
7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002  
E-mail: segesd@latsat.hu 

E lő t e r j e sz t é s  
a képviselő-testület 2016. november 24.-i ülésére 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• A 213/2016. (X. 19.) és a 214/2016. (X. 19.) önkormányzati határozatoknak megfelelő 
bérleti szerződéseket a bérlőkkel, Kovács Sándornéval és Imrei Istvánnal megkötöt-
tük. 

• A 215/2016. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján az Informatikai Biztonsági Sza-
bályzat, az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Pénz és Értékkezelési Szabályzat elké-
szítésére irányuló megbízási szerződés aláírásra került. 

• A 216/2016. (X. 19.) önkormányzati határozatnak megfelelően Kovacsics Csaba r. al-
ezredes kinevezésének véleményezésére vonatkozó határozat-kivonatot megküldtük a 
Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysághoz. 

• A 217/2016. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján a Medicopter Alapítvány részé-
re a 20.000 Ft összegű támogatást átutaltuk. 

• A 218/2016. (X. 19.) önkormányzati határozatnak megfelelően jeleztük, hogy az ön-
kormányzat hozzájárul az autóbusz megállóhely nevének változásához. 

• A 219/2016. (X. 19.) önkormányzati határozatnak megfelelően az idősek-napi rendez-
vényt megtartottuk. A döntésben szereplő 200.000 Ft összegű előirányzattal szemben a 
program 155.000 Ft-ba került az önkormányzatnak. 

• A 220/2016. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján megrendeltük a Segesd Belterü-
letére és Külterületére vonatkozó térképeket a földhivataltól. 

• A 221/2016. (X. 19.) önkormányzati határozat alapján Vidák Ákosné igazgató-helyet-
tes a 40.000 Ft összegű támogatásról elszámolt. 

• A 225/2016. (XI. 4.) és a 226/2016. (XI. 4.) önkormányzati határozatok alapján a Tóth 
Mária bertalanpusztai lakóssal kötött ajándékozási szerződéseket felbontottuk. 

• A 228/2016. (XI. 9.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Magyar Államkincs-
tárnak jeleztük a helyettesítési díjra vonatkozó rendelkezést. 

Határozati javaslat: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2016. (XI. ….) önkormány-
zati 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. (XI. ….) önkormány-
zati 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. november 15. 

 Péntek László 
 polgármester


