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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. október 19.-i ülésére 

 

 

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

 

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 170/2017. (VIII. 15.) önkormányzati határozatnak megfelelően új döntést hoztuk a 

helyi építési szabályzat módosításáról a Bor- és pálinkaházhoz kapcsolódóan. 

 A 179/2017. (IX. 6.) önkormányzati határozat alapján megrendelt utcanév táblák 

elkészítése folyamatban van. 

 A 180/2017. (IX. 6.) önkormányzati határozat alapján Pintér Tibor és Pánovics József 

részére a nettó 100.000 Ft összegű jutalmat átutaltuk. 

 A 183/2017. (IX. 6.)-186/2017. (IX. 6.) önkormányzati határozatok alapján elfogadtuk 

a DRV Zrt. által készített Gördülő fejlesztési terveket, a Segesdi vízműre, a 

Bertalanpuszta vízműre, a Lászlómajori vízműre és a szennyvízelvezető rendszerre 

vonatkozóan. 

 A 188/2017. (IX. 6.) önkormányzati határozat alapján elfogadott és felülvizsgált Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot megküldtük az illetékes hatóságnak. 

 A 189/2017. (IX. 6.) önkormányzati határozatnak megfelelően jeleztük a csatlakozási 

szándékunkat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. 

 A 190/2017. (IX. 6.) önkormányzati határozatnak megfelelően a „Segesd Szépítése 

Pályázat” pályázati kiírását módosítottuk. 

 A 191/2017. (IX. 6.) önkormányzati határozat alapján a TOP-1.2.1-15 kódszámú 

pályázathoz kapcsolódóan, a közbeszerzési eljárásokat lefolytató céggel a megbízási 

szerződés aláírásra került. 

 A 192/2017. (IX. 6.) önkormányzati határozat alapján a községben élő 75 éves és 

ennél idősebb személyek száma a helyi Visual Register programból lekérésre került. 

 A 193/2017. (IX. 6.) önkormányzati határozat alapján a Szabadság tér 16. szám alatti 

ingatlan felújítására vonatkozó három árajánlat elkészítése és benyújtása folyamatban 

van. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2017. (X. ….) önkormányzati 

határozata a lejárt határidejű határozatokról. 
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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    /2017. (X. ….) 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, 2017. október 13. 

 Péntek László 

 polgármester 


