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E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére 

 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 74/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozat alapján a 2016. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére vonatkozó pályázat benyújtásra került. 

 A 75/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozatnak megfelelően a DRV Zrt. részére a 

szavazólapot megküldtük. 

 A 76/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozat alapján az 516 helyrajzi számú ingatlan 

7/896-od tulajdoni hányadára vonatkozó ajándékozási szerződést megkötöttük, az 

ingatlan-nyilvántartási átvezetés megtörtént. 

 A 77/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozat alapján a „Kulturális turizmus 

fejlesztése Segesden” című pályázat előkészítése folyamatban van, benyújtására május 

hónap végén kerül sor. 

 A 78/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozat alapján a TUDÁS-INFÓ Kft.-vel a 

megbízási szerződés aláírásra került. 

 A 79/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Művelődési ház 

felújítására vonatkozó tervdokumentáció készítése folyamatban van. 

 A 80/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozat alapján a Somogyszobi Mezőgazdasági 

Kft.-vel az önkormányzat tulajdonában lévő három árok tisztítására vonatkozó 

megbízási szerződést megkötöttük. 

 A 81/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Mária-telepi 

temetőben az urnafal kiépítése folyamatban van. 

 A 93/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján elfogadott gyermekvédelmi 

tevékenységről szóló beszámoló a Szociális és Gyámhivatal részére megküldésre 

került. 

 A 95/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján a fogorvosi ügyelethez történő 

csatlakozásra vonatkozó megállapodás aláírása megtörtént. 

 A 99/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Nyugdíjasok 

Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége részére a 10.000 Ft összegű támogatást 

átutaltuk. 

 A 100/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozatnak megfelelően a 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére a 10.000 Ft összegű 

támogatást átutaltuk. 

mailto:segesd@latsat.hu


 2 

 A 101/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozat alapján a községben a lámpatestekre 

vonatkozó igények felmérése megtörtént. 

 A 102/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Vasút utcai 

gerincvezeték hosszabbítására vonatkozó előkészítő tevékenység folyamatban van. 

 A 103/2016. (IV. 26.) és a 107/2016. (V. 5.) önkormányzati határozatoknak 

megfelelően az önkormányzat épületének felújítására vonatkozó pályázat benyújtásra 

került. 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2016. (V. 25.) 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    /2016. (V. 25.) 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. május 19. 

 Péntek László 

 polgármester 


