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E l ő ter jes z tés  
 

a képviselő-testület 2022. október 6.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• A 176/2022. (IX. 5.) önkormányzati határozatnak megfelelően a közös hivatal plusz 

finanszírozása átutalásra került. 

• A 178/2022. (IX. 5.) önkormányzati határozat alapján a háziorvosi ellátás biztosítására 

kötött megállapodást módosítottuk. 

• A 179/2022. (IX. 5.) önkormányzati határozatnak megfelelően a szelektív 

hulladékgyűjtők elszállítása folyamatban van. 

• A 187/2022. (IX. 19.) – 190/2022. (IX. 19.) önkormányzati határozatoknak 

megfelelően a 2023-2037. évi gördülő fejlesztési tervek a DRV Zrt. részére 

megküldésre kerültek. 

• A 191/2022. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján a szociális ellátásról szóló 

önkormányzati rendeletet módosítottuk. 

• A 192/2022. (IX. 19.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Segesdi Szent 

László Bor- és Pálinka Barát Egyesülettel kötött használati megállapodás módosításra 

került. 

• A 195/2022. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján az önkormányzat csatlakozott a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 

fordulójához. 

• A 200/2022. (IX. 19.) önkormányzati határozatnak megfelelően a befizetett 

érdekeltségi hozzájárulásokról szóló tájékoztatások kiküldését megkezdtük. 

• A 201/2022. (IX. 19.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Segesd 496 hrsz.-ú 

ingatlan kimérését megrendeltük. 

• A 202/2022. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján az általános iskolai felvételi 

körzet véleményezése a Kaposvári Tankerületi Központnak megküldésre került. 

• A 203/2022. (IX. 19.) önkormányzati határozat alapján a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítását beterjesztettük. 

Határozati javaslat: 

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

 

 

b.) Két ülés közti tevékenység: 

 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre.  

 

Határozati javaslat: 

 

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

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. október 3. 

 

 

 

Bencze Imre 

                 polgármester 


