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E lő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2014. szeptember 15.-i ülésére 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• Az 66/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal biztosította a testület a fedezetet a 
saját forrást is igénylő 2014 évi közfoglalkoztatáshoz. 

• A 70/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal támogattuk Péntek Vince igazgatói 
kinevezését, arról a határozatot a KLIK részére továbbítottuk. 

• A 71/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal a 2014/2015-ös nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát háromban határoztuk meg. A nevelési év így indult, 
azonban a II. óvoda körzetében egy fővel több gyermeket írattak be, mint amennyi a 
maximális (25 fő) létszám. A fenntartó engedélyével a maximális létszám 20 %-kal 
túlléphető. 

• A 72/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal döntöttünk az óvodai körzetekről, 
melyet közzétettünk. 

• A 73/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal 1 millió forint összegű támogatást 
állapítottunk meg a Református Templom felújításához. A támogatás utalása a 
megkötött megállapodás alapján megtörtént. 

• A 73/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal 1 millió forint összegű támogatást 
állapítottunk meg a Református Templom felújításához. A támogatás utalása a 
megkötött megállapodás alapján megtörtént. 

• A 75/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal művelődésszervező kinevezéséről 
döntöttünk. 

• A 79/2014. (VI.11.) önkormányzati határozattal a szociális nyári gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díjáról döntöttük. A rászoruló gyermekek étkeztetése a nyár 
folyamán biztosított volt. 

• A 80/2014. (VI.11.) önkormányzati határozattal üdvözlő táblák megrendeléséről 
döntöttünk. A táblák kihelyezéséhez az engedélyt a közút kezelőjétől megkértük. 

• A 84/2014. (VI.19.) önkormányzati határozattal az útfelújítások pénzügyi fedezetéről 
hoztunk döntést. A munkák zöme elkészült. 



 2 

• A 86/2014. (VII.3.) önkormányzati határozattal a megyei első osztályú bajnokságba 
feljutott sportegyesület további támogatásáról született döntés. A támogatásra 
vonatkozó megállapodást megkötöttük, a támogatást folyósítottuk. 

• A 87, 88 és a 89/2014. (VII.3.) önkormányzati határozatokkal az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntéseket hoztuk meg. Döntöttünk a közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás tartalmának meghatározásáról, az ajánlattevők 
kiválasztásáról és a közbeszerzési terv módosításáról. 

• A 93 és a 94/2014. (VII.23.) önkormányzati határozatokkal kitüntetésre való 
felterjesztésekről döntöttünk, azokat továbbítottuk. 

• A 96/2014. (VIII.6.) önkormányzati határozattal az útfelújításra kiírt közbeszerzési 
eljárás eredményéről döntöttünk, a kivitelezéssel a Szabadics Közmű-és Mélyépítő 
Zrt-t bízva meg. 

• A 97/2014. (VIII.6.) önkormányzati határozattal a nyári hittantábor támogatásáról 
született döntés. A támogatást a megkötött megállapodás alapján folyósítottuk. 

• A 99/2014. (VIII.18.) önkormányzati határozattal a választási bizottságok tagjait 
választottuk meg. A bizottságok megalakultak, tisztségviselőiket megválasztották, a 
Helyi Választási Bizottság folyamatosan végzi a jelöltek nyilvántartásba-vételével 
kapcsolatos teendőket. 

• A 100/2014. (VIII.18.) önkormányzati határozattal a vízi-közmű 15 éves gördülő 
fejlesztési tervét fogadtuk el, arról az üzemeltetőt értesítettük. 

• A 103/2014. (VIII.18.) önkormányzati határozattal a 06/3 hrsz-ú ingatlan 
megközelíthetősége érdekében hoztunk telekalakítási döntést, melynek végrehajtása 
folyamatban van, a vázrajz elkészítését megrendeltük. 

• A 104/2014. (VIII.18.) önkormányzati határozattal lakástakarék-pénztári zárolás 
feloldásáról döntöttünk, arról az MNV Zrt-t értesítettük. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata a lejárt határidejű határozatokról. 
 
1. A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű 
megszüntetésével elfogadja. 
2. A testület engedélyezi a II. számú óvodában a maximális csoportlétszám 1 fővel való 
túllépését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

b.) Két ülés közti tevékenység: 
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Az ülésen szóban kerül előterjesztésre.  

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (IX.15.) 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, 2014. szeptember 5. 

 Péntek László 
 polgármester 


