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E-mail: segesd@latsat.hu 

 

E l ő ter j e s z t é s  
 

a képviselő-testület 2020. szeptember 16.-i ülésére 

 

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

 

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 22/2020. (II. 4.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Vörösmarty utca 31. 

szám alatti épületben a gázkazán cseréje megtörtént. 

 A 29/2020. (II. 13.) önkormányzati határozat alapján az adóügyi dolgozók részére az 

adóbehajtási jutalom számfejtésre és kifizetésre került. 

 A 35/2020. (II. 13.) önkormányzati határozat alapján a Segesdi Tündérkert Óvodába 

történő beíratás időpontját közzétettük. 

 A 38/2020. (II. 13.) önkormányzati határozatnak megfelelően a „Segesd Szépítése” 

pályázatra 5 millió forintot terveztünk a 2020. évi költségvetésbe. 

 A 39/2020. (II. 13.) önkormányzati határozat alapján a Vakok és Gyengénlátók 

Somogy Megyei Egyesülete részére átutaltuk a 10.000 Ft összegű támogatást. 

 A 40/2020. (II. 13.) önkormányzati határozat alapján a Segesdi Diáksport Egyesület 

részére átutaltuk a 63.500 Ft összegű támogatást. 

 A 41/2020. (II. 13.) önkormányzati határozat alapján a Segítő szívvel, jó szándékkal 

Közhasznú Alapítvány részére átutaltuk a 20.000 Ft összegű támogatást. 

 A 42/2020. (II. 13.) önkormányzati határozat alapján a Somogy Megyei 

Mozgáskorlátozott Egyesület Nagyatádi csoportja részére átutaltuk a 20.000 Ft 

összegű támogatást. 

 A 43/2020. (II. 13.) önkormányzati határozat alapján a Böhönyei Mentőalapítvány 

részére átutaltuk a 20.000 Ft összegű támogatást. 

 A 44/2020. (II. 13.) önkormányzati határozat alapján a Böhönyei Önkormányzati 

Tűzóltóság részére átutaltuk a 60.000 Ft összegű hozzájárulást. 

 A 45/2020. (II. 13.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Piszter László segesdi 

lakóssal kötött bérleti szerződést, földbérleti díj nem fizetése miatt felmondtuk. 

 A 48/2020. (II. 20.) önkormányzati határozat alapján a veszélyes fák kivágása 

megtörtént. 

 A 49/2020. (II. 20.) önkormányzati határozatnak megfelelően a 239 db gömb szivarfa 

és a 68 db gömb kőris fa megrendelésre és elültetésre került a településen. 
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 Az 55/2020. (III. 4.) és 56/2020. (III. 4.) önkormányzati határozatok alapján az 

önkormányzat épületének felújítására, valamint a házasságkötő terem átalakítására 

vonatkozóan aláírtuk a vállalkozási szerződést. 

 Az 57/2020. (III. 4.) önkormányzati határozat alapján a Művelődési ház nagytermében 

a nyílászárók kicserélésre kerültek. 

 Az 58/2020. (III. 4.) önkormányzati határozatnak megfelelően a segesdi általános 

iskolában szervezett nőnap 30.000 Ft összeggel történő támogatása megvalósult. 

 A 68/2020. (III. 11.) önkormányzati határozat alapján közzétettük az óvodai felvételi 

körzeteket. 

 A 73/2020. (VI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően a „Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázat kapcsán, a nyilvánosság és 

tájékoztatás biztosítására vonatkozóan Kulcsár Péter egyéni vállalkozóval kötöttünk 

szerződést. 

 A 74/2020. (VI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően a „Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázat kapcsán, a közbeszerzési 

tanácsadói feladatok ellátására vonatkozóan az AGIA Tanácsadó és Szolgáltató Bt.-

vel kötöttünk szerződést. 

 A 75/2020. (VI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően a „Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű pályázat kapcsán, a műszaki ellenőrzési 

és rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok ellátására vonatkozóan Varjas 

András egyéni vállalkozóval kötöttünk szerződést. 

 A 76/2020. (VI. 24.) önkormányzati határozat alapján aláírtuk a Magyar Telekom 

Nyrt-vel a bérleti szerződést. 

 A 77/2020. (VI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően megrendeltük a 

játszótéri eszközök telepítését, bruttó 4.500.000 Ft összegben. 

 A 82/2020. (VII. 29.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Magyar Falu 

Program keretében benyújtottuk az „Óvodaépület fejlesztése” elnevezésű pályázatot, a 

2. számú óvodára vonatkozóan. 

 A 83/2020. (VII. 29.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Magyar Falu 

Program keretében benyújtottuk a „Faluházak fejlesztése” elnevezésű pályázatot, az 

önkormányzat külső felújítására vonatkozóan. 

 A 84/2020. (VII. 29.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Magyar Falu 

Program keretében benyújtottuk a „Temető fejlesztése” elnevezésű pályázatot, a 

Tüskevári temetőre vonatkozóan. 

 A 85/2020. (VII. 29.) önkormányzati határozat alapján megrendeltük Fábián Lajos 

egyéni vállalkozótól az önkormányzat épületébe a klímarendszer kiépítését. 

 A 86/2020. (VII. 29.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal aláírtuk a ráépítési és fölhasználati jogot biztosító 

megállapodást. 

 A 90/2020. (VIII. 4.) önkormányzati határozatnak megfelelően a településen 

életvitelszerűen élő, általános- és középiskolás gyermekeket nevelő háztartások 

részére, gyermekenként 10.000 Ft támogatást osztottunk.  
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 A 92/2020. (VIII. 19.) önkormányzati határozat alapján benyújtottuk a szociális célú 

tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolód támogatási kérelmet. 

 A 93/2020. (VIII. 19.) - 96/2020. (VIII. 19.) önkormányzati határozatoknak 

megfelelően elfogadtuk a 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terveket. 

 A 98/2020. (VIII. 19.) önkormányzati határozat alapján megrendeltük a 

szúnyoggyérítést, melynek költsége 280.670 Ft volt. 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2020. (IX. ….) 

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    /2020. (IX. ….) 

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, 2020. szeptember 10. 

 

           Péntek László 

        polgármester 


