J e g y z ő k ö n y v
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi Norbert, Péntek Vince, Liber János és Takácsné Illés Henriett képviselők, valamint a jelenléti ív
szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző.
Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő.
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2016. (VII. 26.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:
Napirendi pontok:
1./ Lászlómajori falunap tartásához támogatási kérelem.
Előadó: Péntek László polgármester
2./ Hittantábor támogatása.
Előadó: Péntek László polgármester
3./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által a létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtása.
Előadó: Péntek László polgármester
4./ A 141/2016. (VI. 7.) önkormányzati határozat visszavonása.
Előadó: Péntek László polgármester

1./ Lászlómajori falunap tartásához támogatási kérelem.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Lászlómajorban idén is falunapot szeretnének szervezni, és ennek megvalósításához, a rendező, Benke Bence támogatást
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kér az önkormányzattól. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi évben is támogatta a testület 100.000 Ft összeggel a lászlómajori falunap megszervezését. Javasolja, hogy a testület
100.000 Ft összeggel támogassa a lászlómajori falunapot.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva azt, a képviselő-testület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2016. (VII. 26.) önkormányzati határozata a lászlómajori falunap támogatásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft összegű támogatást biztosít a lászlómajori falunap megszervezéséhez, a tartalék terhére azzal, hogy
a támogatás összegével a rendező, az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el.
2./ Az összeg átvételére jogosult és az elszámolás kötelezettségével terhelt személy,
Benke Bence 7562 Segesd, Lászlómajor 9. szám alatti lakós.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
2./ Hittantábor támogatása.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Borza Miklós plébános levélben kereste meg az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a testület támogassa a hittantábor megszervezését. Javasolja, hogy az önkormányzat 50.000 Ft összeggel járuljon hozzá a
táborozás költségeihez.
Kérdés nincs.
Hozzászólás:
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Megjegyzi, hogy a Segesdért Alapítvány is hozzájárul a hittantábor megtartásának költségeihez.
A polgármester a támogatásra vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és a képviselő-testület
azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint
határoz:
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2016. (VII. 26.) önkormányzati határozata hittantábor támogatásáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000 Ft összegű támogatást
biztosít a Szentháromság Római Katolikus Plébánia által szervezett hittantábor részére,
a tartalék terhére azzal, hogy Borza Miklós plébános a támogatás összegével, az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
3./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által a létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtása.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. június 28-án tartott ülésén elfogadta a
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ létszámának 1 fővel való csökkentését megvalósító
közalkalmazotti jogviszony megszüntetés miatt fizetendő többletkiadások visszaigénylésére
irányuló pályázat benyújtását. Elmondja, hogy a pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Társulásban részt vevő valamennyi településnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatott foglalkoztatására a társult települési önkormányzatok által alapított költségvetési
szerveinél nincs lehetőség továbbfoglalkoztatásra. Javasolja a pályázat benyújtására és a kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó döntés meghozatalát.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2016. (VII. 26.) önkormányzati határozata létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézkedésekről.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség Többcélú
Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa egyetértésével pályázatot nyújt be a 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 2. pontja és a
vonatkozó pályázati kiírás alapján a helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó többletkiadások támogatásra.
Nagyatád Város Önkormányzata 1 fő álláshelyét érintő létszámcsökkentésből eredő
többletkifizetések biztosítására nyújtja be pályázatát.
2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a lét-
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számcsökkentési döntés meghozatalát megelőzően a Társulás intézménye, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ létszámhelyzetét és az intézmény telephelyei közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét megvizsgálta és mivel az intézmény létszámhelyzete alapján átcsoportosításra nem volt lehetőség, döntött
a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
3./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség
Többcélú Önkormányzati Társulása költségvetési szervénél a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására a Segesd Község Önkormányzata által alapított költségvetési szerveknél az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében továbbfoglalkoztatásra nincs lehetőség.
4./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása felhívja a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ vezetőjének figyelmét arra, hogy a pályázattal érintett létszámcsökkentés végleges, a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható
vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Határidő: 2016. szeptember 23.
Felelős: Péntek László polgármester
4./ A 141/2016. (VI. 7.) önkormányzati határozat visszavonása.
Előadó: Péntek László polgármester
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a 2016. június 7.-i ülésen döntés született Szita Éva 7562 Segesd, Dózsa tér 12. szám alatti lakós, óvodapedagógusként való
foglalkoztatásáról. Elmondja, hogy Szita Éva foglalkoztatására vonatkozó döntés visszavonása szükséges, mivel a kinevezési jogkört az óvodavezető gyakorolja. Hangsúlyozza, hogy a
testület kizárólag a foglalkoztatáshoz szükséges költségek biztosításáról dönthet. Javasolja a
141/2016. (VI. 7.) önkormányzati határozat visszavonását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2016. (VII. 26.) önkormányzati határozata döntés visszavonásáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 141/2016. (VI. 7.) önkormányzati határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester

"5

Az önkormányzati határozat visszavonására vonatkozó döntés meghozatalát követően, a polgármester javasolja, hogy a testület Szita Éva óvodapedagógus határozott időre történő foglalkoztatásához szükséges személyi jellegű kiadásokat és munkaadót terhelő járulékot biztosítsa.
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2016. (VII. 26.) önkormányzati határozata foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek biztosításáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szita Éva 7562 Segesd, Dózsa
tér 12. szám alatti lakós 2016. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig a Segesdi
Tündérkert Óvodában óvodapedagógus munkakörben történő foglalkoztatásának költségeit (személyi jellegű kiadás, munkaadót terhelő járulék) biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a korábbi üléseken már szó
volt, a jelenleg a segesdi általános iskola 1fő dolgozójának, a Segesdi Tündérkert Óvodában
történő továbbfoglalkoztatásáról. Elmondja, hogy az óvoda intézményvezetője tájékoztatta őt,
hogy döntés született Dévényi-Daszner Szilvia óvodapedagógus munkakörben történő foglalkoztatásáról, 2016. augusztus 1. napjától határozatlan időre. Javasolja, hogy a testület Dévényi-Daszner Szilvia óvodapedagógus határozatlan időre történő foglalkoztatásához szükséges
személyi jellegű kiadásokat és munkaadót terhelő járulékot biztosítsa.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2016. (VII. 26.) önkormányzati határozata foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek biztosításáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dévényi-Daszner Szilvia 7500
Nagyatád, Kossuth utca 24. II. em./1. szám alatti lakós 2016. augusztus 1. napjától határozatlan időre a Segesdi Tündérkert Óvodában óvodapedagógus munkakörben történő foglalkoztatásának költségeit (személyi jellegű kiadás, munkaadót terhelő járulék)
biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
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Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

Kmf.

Péntek László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

