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E l ő ter jes z tés  
 

a képviselő-testület 2022. szeptember 19.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• A 116/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozatnak megfelelően megküldtük a 

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részére a kiválásra vonatkozó döntést. 

• A 119/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozat alapján a DRV Zrt.-t tájékoztattuk 

arról, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló víziközmű-vagyonnak az államra 

történő önkéntes átruházására irányuló integrációban nem kíván részt venni. 

• A 120/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Segesd 844 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozóan megrendeltük az értékbecslést. 

• A 121/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozatnak megfelelően az óvoda részére a 

700.000 Ft összegű finanszírozást átutaltuk. 

• A 122/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozat alapján a Napközis Erzsébet-táborban 

felmerült 60.000 Ft összegű számlát kifizettünk. 

• A 123/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Böhönye és Vidéke 

Mentőalapítvány részére átutaltuk a 100.000 Ft összegű támogatást. 

• A 124/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Segesd Község 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére átutaltuk a 250.000 Ft összegű támogatást. 

• A 128/2022. (VI. 27.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Könnyű-Ép Kft.-vel 

kötött karbantartásra vonatkozó szerződést 2022. június 30. napjával megszüntettük. 

• A 150/2022. (VII. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Segesdi Tündérkert 

Óvoda és Cseperedők Bölcsőde Szakmai Programját, valamint a Szervezeti és 

működési szabályzatát megküldtük a Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály részére. 

• A 152/2022. (VII. 25.) önkormányzati határozat alapján Pánovics József részére a 

konyha festéséért kifizettük a megbízási díjat. 

• A 155/2022. (VII. 25.) önkormányzati határozat alapján az önkormányzat a 844 hrsz.-

ú ingatlant nem értékesíti. 

• A 160/2022. (VIII. 1.) önkormányzati határozatnak megfelelően a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatási igény benyújtásra került. 
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• A 162/2022. (VIII. 1.) önkormányzati határozat alapján árajánlatok kerültek 

beszerzésre a művelődési ház-szolgáltató központ épületébe fatüzelésű kazánra 

vonatkozóan. 

• A 163/2022. (VIII. 1.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Bosznai Tamásné 

egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződést felmondtuk. 

• A 164/2022. (VIII. 1.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Dr. Dezső László 

ügyvéddel kötött megbízási szerződést felmondtuk. 

• A 165/2022. (VIII. 1.) önkormányzati határozatnak megfelelően a műfüves pálya 

karbantartását megrendeltük. 

• A 166/2022. (VIII. 1.) önkormányzati határozatnak megfelelően a művelődési ház 

nagytermében, a belső udvarra nyíló kettő ajtó cseréjét megrendeltük. 

• A 171/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozat alapján a 10.000 Ft/fő összegű 

beiskolázási támogatás kifizetésre került. 

• A 172/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Csontvelő-

Transzplantáció Alapítvány részére átutaltuk a 10.000 Ft összegű támogatást. 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (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: Bencze Imre polgármester 

 

 

b.) Két ülés közti tevékenység: 

 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre.  

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (IX. ….) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről.   

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bencze Imre polgármester 

 

 

Segesd, 2022. szeptember 14. 
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Bencze Imre 

                 polgármester 


