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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2016. december 14.-i ülésére 

 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 229/2016. (XI. 9.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Mikulásnapi 

ajándékok 155.000 Ft összegben megvásárlásra és kiosztásra kerültek.  

 A 230/2016. (XI. 9.) önkormányzati határozat alapján a dolgozók részére 110.160 Ft 

összegben megvásárlásra és kiosztásra került a szaloncukor. 

 A 231/2016. (XI. 9.) önkormányzati határozatnak megfelelően a 7562 Segesd, 

Széchenyi utca 22. szám alatti lakóház tulajdonosával megkötöttük a megállapodást a 

kerthasználatra vonatkozóan. 

 A 238/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján megkötöttük a belső 

ellenőrzési feladatokra vonatkozó megbízási szerződést. 

 A 239/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően jeleztük az általános 

iskolai felvételi körzetekre vonatkozó véleményünket a Kormányhivatal Hatósági és 

Oktatási Osztályának. 

 A 240/2016. (XI. 24.) és a 241/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatoknak 

megfelelően megkötöttük a bérleti szerződéseket az önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanok művelésére vonatkozóan. 

 A 242/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján kezdeményeztük a Nagyatádi 

Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztályánál a belterületbe vonási szándékunkat, az 

eljárási díjat megfizettük. 

 A 243/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján az egészségügyi alapellátásról 

szóló önkormányzati rendelet tervezetét megküldtük az illetékeseknek 

véleményezésre. 

 A 244/2016. (XI. 24.) és a 245/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatok alapján 

Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval megkötöttük a közszolgáltatási szerződést. 

 A 246/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően Kovács Ferenc egyéni 

vállalkozóval, a hó-eltolásra vonatkozó szerződést módosítottuk. 

 A 247/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján a Segesdi Fűrészüzem Kft.-vel 

ingatlan használati megállapodás megkötésére kerül sor. 

 A 249/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Magyar 

Államkincstár az óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát nyilvántartásba 

vette. 
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 A 250/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján a fényképezőgép 

megvásárlásra került. 

 A 251/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően a végrehajtási jog 

törlésére irányuló kérelmet a Járási Földhivatali Osztálynak megküldtük. 

 A 252/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján a DRV Zrt.-nek megküldtük az 

adósságkezelésre irányuló együttműködési megállapodást. 

 A 253/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően a szociális célú tűzifát 

Mohácsi András a Sefag Zrt. Nagybajomi Erdészetétől elszállította. 

 A 254/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján a restaurátori szakvélemény 

költségét átutaltuk. 

 A 255/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően az emlékmű 

felújítására vonatkozó pályázatot benyújtottuk. 

 A 256/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján Harangozó Ritával 

megkötöttük az ingatlan-használati szerződést. 

 A 257/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Könnyű-Ép Kft. 

részére átutaltuk a karbantartás költségét. 

 A 258/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján megállapodást kötöttünk Laki 

Róbert segesdi lakóssal, a gázbekötés költségének 50 %-a átutalásra került. 

 A 260/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően Péntek László 

polgármester jutalmát átutaltuk. 

 A 261/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat alapján a dolgozók részére az 

Erzsébet-utalvány kiosztásra került. 

 A 262/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően az asztaliteniszhez 

szükséges asztal megvásárlása folyamatban van. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2016. (XII. ….) 

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    /2016. (XI. ….) 

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. december 9. 

 Péntek László 

 polgármester 


