
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 2015. július 9-i ülésére 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• A 48/2015. (IV.14.) önkormányzati határozat alapján a Dankó utca és a Vörösmarty 
utca átkerült a II. számú óvoda körzetéből, az I. számú óvoda körzetébe. Ennek 
megfelelően az óvodai beiratkozás megtörtént. 

• A 61/2015. (IV.30.) önkormányzati határozattal elfogadott gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámoló, a határozat kivonattal együtt a 
Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldésre 
került 2015. május 31. napjáig. 

• A 63/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján vevőül kijelölt Ludán Péterrel a 
szerződéskötés folyamatban van. Az önkormányzat engedélyt kapott a 2699/2 
helyrajzi számú területen lévő fák kivágására. A vevő a kivágást megkezdte. 

• A 67/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján a Segesd-Taranyi IV. Béla Király 
Általános Iskola vezetői állására benyújtott pályázat véleményezése megküldésre 
került. 

• A 68/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján az 1009 helyrajzi számú 
beépítetlen terület eladása megtörtént, az önkormányzat tulajdonjoga törlésre került. 

• A 69/2015. (IV.30.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Segesd, Vörösmarty 
utca 60. szám alatti ingatlan (Tejcsarnok) értékesítésére vonatkozó tárgyalás 
folyamatban van. 

• A 70/2015. (IV.30.) önkormányzati határozatnak megfelelően a családi napköziben a 
szúnyoghálók felszerelésre kerültek. 

• A 71/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján az új tanyagondnoki gépjármű 
beszerzésére a pályázat benyújtása megtörtént, az MVH támogató határozatot küldött 
az önkormányzat részére. 

• A 72/2015. (IV.30.) önkormányzati határozatnak megfelelően Kárpáti Kálmán 
pályázatíróval a megbízási szerződés aláírásra került, a megbízott a pályázat 
előkészítését és benyújtását teljesítette. 

• A 73/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján konyhai robotgép vásárlására 
vonatkozó döntés végrehajtása még folyamatban van. 
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• A 74/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján az elhelyezett üdvözlő táblák 
alapozása és zsaluzása megtörtént. 

• A 75/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján a hiányzó és tönkre ment zászlók 
pótlása megvalósult. 

• A 76/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján az általános iskolába járó jó 
tanuló gyermekek számára a 30.000 Ft összegű támogatás – a Segesdért Alapítványon 
– keresztül átutalásra került. 

• A 77/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján a szennyvíztisztító telep 
vagyonvédelmi rendszerének értéke 635.000 Ft összegben 2015. június 18. napján 
átutalásra került. Az erre vonatkozó adás-vételi szerződést mindkét fél aláírta. 

• A 78/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján a Comitatus Hagyományőrzők 
szervezete részére a 20.000 Ft összegű támogatás átutalásra került. 

• A 79/2015. (IV.30.) önkormányzati határozatnak megfelelően a nyári 
gyermekétkeztetésre a pályázat benyújtásra került, az igényelt összeg teljes mértékben 
megítélésre került. 

• A 80/2015. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján Pánovics Gáborral a 
haszonbérleti szerződés megkötésre került, a 06/1 hrsz-ú ingatlan b alrészletére. 

• A 84/2015. (V.14.) önkormányzati határozatnak megfelelően kb. 80 
ingatlantulajdonost szólított fel az önkormányzat a kaszálásra. A kaszálás elvégzésére 
2015. június 30.-ig adtunk haladékot. El nem végzett kaszálás esetén bírság 
kiszabására kerül sor. 

• A 85/2015. (V.14.) önkormányzati határozat alapján a nagy teljesítményű fűkaszák és 
benzines fűnyírók megvásárlásra kerültek. 

• A 86/2015. (V.14.) önkormányzati határozattal megállapított 1,6 milliós vételár 
felajánlása a Segesd Kossuth utca 65. szám alatti ingatlanra vonatkozólag, egyelőre 
nem vezetett eredményre. A tárgyalások folyamatosak, mivel az önkormányzat 
továbbra is fenn tartja vételi szándékát. 

• A 87/2015. (V.14.) önkormányzati határozat alapján az önkormányzati tulajdonban 
lévő hidak felújítására ez idáig hat árajánlatot kértük. Még egy cég sem küldte meg 
árajánlatát. 

• A 88/2015. (V.14.) önkormányzati határozat alapján Bertalanpusztán a veszélyes fák 
kivágásra kerültek. 

• A 89/2015. (V.14.) önkormányzati határozatnak megfelelően a közútkezelői 
hozzájárulást az önkormányzat megadta az 1030 és 1047/2 hrsz-ú ingatlanokra 
vonatkozólag. 

• 90/2015. (V.14.) önkormányzati határozat alapján pályázatot nyújtottunk be a konyha 
légtechnikájának kiépítésére. 

• A 91/2015. (V.14.) önkormányzati határozattal véleményezett Nagyatád 
kapitányságvezetői kinevezésről a határozat-kivonat megküldésre került. 
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• A 93/2015. (VI.5.) önkormányzati határozat alapján a közös önkormányzat székhely 
hivatalának felújítására, valamint a Szabadság téri járda felújítására a pályázat 
benyújtásra került. 

• A 94/2015. (VI.5.) önkormányzati határozatnak megfelelően az Esztelneken működő 
Szenti Rita Napközi Otthonnak megítélt 300.000 Ft összegű támogatás a Segesdért 
Alapítvány számlájára átutalásra került. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2015. (VII. 9.) 
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. (VII. 9.) 
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. június 30. 

 Péntek László 
 polgármester


