J e g y z ő k ö n y v
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 17.-én, az
önkormányzat házasságkötő termében 8 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, 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 és Gyöngyösi Norbert képviselők.
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2016. (VIII. 17.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:
Napirendi pontok:
1./ Étkezési hozzájárulás megfizetése.
Előadó: Péntek László polgármester
2./ A Pécs Rádió Kft. megkeresésének megtárgyalása.
Előadó: Péntek László polgármester
3./ A Segesdi Sportegyesület koncepciójának megtárgyalása.
Előadó: Péntek László polgármester
4./ Erdőművelési munkák elvégzése.
Előadó: Péntek László polgármester
5./ Nagy Erika leveléről tájékoztatás.
Előadó: Péntek László polgármester
6./ A szippantott szennyvíz szolgáltatási díjával kapcsolatos problémáról tájékoztatás.
Előadó: Péntek László polgármester
7./ A megtermelt vöröshagyma-felesleg kiosztása rászoruló személyek részére.
Előadó: Péntek László polgármester
8./ Egyéb ügyek.
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1./ Étkezési hozzájárulás megfizetése.
Előadó: Péntek László polgármester
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata jelezte, hogy a Pécs közigazgatási területén kívülről érkező, étkezést igénybe
vevő gyermekek után étkezési hozzájárulás megfizetését kéri az érintett lakóhely szerinti önkormányzattól. A levél szerint az önkormányzat illetékességi területéről étkezést igénybe
vevő, Pécsre járó gyermekek száma 1 fő, mely létszám után összesen 10.619 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Javasolja az étkezési hozzájárulás megfizetését.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2016. (VIII. 17.) önkormányzati határozata étkezési hozzájárulás megfizetéséről.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 10.619 Ft
összegű étkezési hozzájárulást az önkormányzat illetékességi területéről étkezést
igénybe vevő, Pécsre járó gyermekek után Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának számlájára megfizeti.
Határidő: 2016. augusztus 25.
Felelős: Péntek László polgármester

2./ A Pécs Rádió Kft. megkeresésének megtárgyalása.
Előadó: Péntek László polgármester
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Pécs Rádió Kft. megkereste
az önkormányzatot annak érdekében, hogy reklámozza a község nevezetességeit. A megkeresés szerint évi 20.000 Ft összegért a cég bemutatja a település látnivalóit, programjait az utazzitthonis.hu weboldalon, a község reklámozásra kerül a Pécs Rádióban is. Kiemeli, hogy a
bemutatás költsége a megrendeléstől számított egy évre 20.000 Ft. A polgármester megkérdezi, hogy mi a képviselők véleménye.
Kérdés nincs.
Hozzászólások:
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Liber János képviselő
Véleménye szerint nem ártana a község népszerűsítése, főleg, ha a benyújtásra került pályázatok sikeresek lesznek.
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Véleménye szerint is jó lenne bemutatni a települést, nem sokallja a 20.000 Ft összeget.
Péntek László polgármester javasolja a település bemutatásának megrendelését a Pécs Rádió
Kft.-től.
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a képviselő-testület azt 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2016. (VIII. 17.) önkormányzati határozata a község bemutatásának megrendeléséről.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Segesd település látnivalóinak és programjainak bemutatásával. A testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Pécs Rádió Kft.-től a község bemutatását megrendelje, a megrendeléstől számított egy évre 20.000 Ft összegért.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

3./ A Segesdi Sportegyesület koncepciójának megtárgyalása.
Előadó: Péntek László polgármester
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy volt egy kibővített elnökségi ülés a segesdi
focicsapat jövőjével kapcsolatban. Elmondja, hogy az egyesület két fő támogatója az önkormányzat és a Ferrokov Kft. A Kft. ügyvezetője és ő kérték az egyesület elnökét, hogy állítson
össze egy koncepciót, melyet az elnök hétfői nap a rendelkezésére bocsátott. Kiemeli, hogy a
koncepcióval kapcsolatban egyenlőre nem tud érdemi tájékoztatást adni, mivel vannak benne
„homályos” részek. Véleménye szerint további egyeztetésre lenne szükség az egyesület elnökével. Javasolja, hogy a szeptember hónapban megtartásra kerülő rendes testületi ülésen az
egyesület elnöke részletezze a koncepciót és válaszoljon a kérdésekre. Hangsúlyozza, hogy
annyit kért az elnöktől, hogy ne importáljon játékosokat, hanem a segesdi sportolókat vegyék
be a csapatba.
Kérdés nincs.
Hozzászólás:
Liber János képviselő
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Elmondja, hogy a pályázati anyag részletesen tartalmazza, hogy mire mennyit költenek.

4./ Erdőművelési munkák elvégzése.
Előadó: Péntek László polgármester
Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy 2013-ban Baksa Gábor végezte el a barát-dombon lévő fák kitermelését. Elmondja, hogy a kitermelést követően tisztítást kell végezni a területen, amelyhez az önkormányzatnak szakembert kell igénybe vennie.
Három ajánlatot kért a terület tisztítására vonatkozóan. A legmagasabb, 400.000 Ft összegű
ajánlatot az Atád Erdőmester Kft. adta, 380.000 Ft összegű ajánlatot Vlasics Zoltán vállalkozó
adott, és Baksa Gábor 350.000 Ft összegű ajánlatot tett.
A polgármester kiemeli, hogy Baksa Gábor az aktuális erdőművelési munkák finanszírozására
vonatkozóan adott ajánlatot. Az ajánlat szerint Segesd Község Önkormányzata tulajdonát képező 0232 helyrajzi számú árok egy szakaszán található 60 m3 fa, melynek kitermeléséből
rendezhető lenne a tisztítás költsége.
Kérdések és hozzászólások:
Liber János képviselő
Megkérdezi, hogy a korábbi megbízási szerződés nem tartalmazta-e az utómunkákat.
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a korábbi megbízási szerződés határozott időre szólt és nem tartalmazta a jelenleg esedékes utómunkálatokat.
Mivel több hozzászólás nem volt, Péntek László polgármester javasolja, hogy a Segesd 43 L
erdőrészlet ápolási és tuskósarj leverési erdőművelési feladatok elvégzésre Baksa Gábor okleveles erdőmérnököt bízza meg.
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a képviselő-testület azt 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2016. (VIII. 17.) önkormányzati határozata erdőművelési munkák elvégzéséről.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd 43 L erdőrészlet
(templom domb) ápolási és tuskósarj leverési erdőművelési feladatainak elvégzésével
Baksa Gábor 7500 Nagyatád, Hunyadi u. 1/C. fszt. 2. szám alatti okleveles erdőmérnököt bízza meg.
2./ A képviselő-testület egyet ért abban, hogy az 1./ pont szerinti feladatok elvégzéséért, Baksa Gábor okleveles erdőmérnök a Segesd 0232 helyrajzi számú árokból 60 m3
fát kitermeljen.
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3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésnek megfelelő tartalmú
megbízási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

5./ Nagy Erika leveléről tájékoztatás.
Előadó: Péntek László polgármester
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Nagy Erika a Nagybajomi
Kulturális Igazgatás Intézményének igazgatója levelet küldött neki, hogy a jövőben sem ő,
sem pedig a nagybajomi munkatársai nem kívánnak a Triatlon segesdi fordító állomásán közreműködni.
Hangsúlyozza, hogy Nagy Erika levelét tudomásul vette, és ez a visszalépés nem fogja érinteni a jövőben is megrendezésre kerülő versenyt, ugyanis az önkormányzat mindent megtesz a
frissítőállomás biztosításáért.
Kérdés, hozzászólás nincs.
6./ A szippantott szennyvíz szolgáltatási díjával kapcsolatos problémáról tájékoztatás.
Előadó: Péntek László polgármester
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. munkatársával megbeszélést
tartottak, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával kapcsolatban
meglévő közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban. Elmondja, hogy a településen kijelölt
közszolgáltatóval, Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval a DRV Zrt. a beszállítói szerződést
nem tudta megkötni, mivel a közszolgáltatási szerződésben lévő lakossági ártalmatlanítási díj
lényegesen alacsonyabb, mint az önkormányzat és a DRV Zrt. között fennálló szerződésben.
A polgármester kiemeli, hogy a szolgáltató szerződésében 253 Ft/m3 ártalmatlanítási díj szerepel, a CBA számítás szerinti pedig 500 Ft/m3. A probléma ezzel kapcsolatban az, hogy Kovács Ferenc egyéni vállalkozó a rezsicsökkentés érvényesítése miatt nem emelhet árat. A DRV
Zrt. szerint, amennyiben a helyzet nem rendeződik, a szippantott szennyvizet nem tudja átvenni a telepen. A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2015-ben kb. 500 m3 volt a
Segesdről beszállított szippantott szennyvíz. Elmondja, hogy a DRV Zrt. az önkormányzat
részéről a közszolgáltató felé kompenzációval történő megfizetést javasol a különbözetre vonatkozóan.
Véleménye szerint, ha az önkormányzat kifizetné a különbözetet, akkor azzal arra ösztönöznék az embereket, hogy ne kössenek rá a csatornára. Elmondja, hogy a holnapi nap lesz megbeszélés a szolgáltatóval és egy környezetvédelmi szakjogásszal a probléma megoldásával
kapcsolatban.
A polgármester hangsúlyozza, hogy a következő testületi ülésen beszámol a megbeszélésen
történtekről.
Kérdés, hozzászólás nincs.
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7./ A megtermelt vöröshagyma-felesleg kiosztása rászoruló személyek részére.
Előadó: Péntek László polgármester
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében nagyon sok vöröshagyma termett. Elmondja, hogy a munkaügyi központnak leírtak szerint az önkormányzat a megtermelt terményt a konyhán használja fel, illetve a felesleget a rászoruló személyeknek adja. Kiszámolta a konyha vöröshagyma szükségletét, és kiemeli, hogy
azon felül is nagyon sok hagyma fog maradni. Javasolja, hogy a konyhai szükségleten felüli
részt osszák ki a testületi ülés napján települési lakhatási támogatásban részesülő személyeknek.
Kérdések és hozzászólások:
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Megkérdezi, hogy az illetékesek kapnak-e értesítést.

Péntek László polgármester
Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a szociális ügyintéző készít egy listát,
és ez alapján értesítik a személyeket.
Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A képviselőtestület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők
szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2016. (VIII. 17.) önkormányzati határozata a vöröshagyma-felesleg kiosztásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében megtermelt, konyhai szükségleten felüli vöröshagyma-felesleget a testületi ülés napján települési lakhatási támogatásban részesülő személyek között osztja ki.
2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális ügyintézővel egyeztetve gondoskodjon a vöröshagyma kiosztásáról.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
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8./ Egyéb ügyek.
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az október 23.-i ünnepség
megtartására, október 21.-én, pénteken kerül sor. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére készülő tábla szövege megvan, már csak meg kell rendelnie az önkormányzatnak.
Kérdések és hozzászólások:
Liber János képviselő
Megkérdezi, hogy nem kellene-e az önkormányzat előtti járdát megcsináltatni.
Péntek László polgármester
A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a járda felújítása benne van az egyik, már
benyújtott pályázatban.
Péntek Vince képviselő
Véleménye szerint a jövő évben a Trianon áldozataira is lehetne emléktáblát elhelyezni.
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Megjegyzi, hogy Trianonra a jelenlegi emlékművön felsorolt személyek is utalnak.
Péntek Vince képviselő
Véleménye szerint egy olyan emléktáblát kellene készíteni, amely Magyarország területének
lecsökkenésére utal.
Péntek László polgármester
Kiemeli, hogy az 56-os emléktábla nem kizárólag a településre utal, hanem egész Magyarországra.
A polgármester emlékezteti a testület tagokat, hogy kb. 2008-ban az önkormányzat megvásárolta, életjáradék fejében Harmath István ingatlanát, úgy, hogy Harmath István haszonélvezeti
joga megmaradt. A képviselő-testület 2015 év elején a tulajdonjogot Tóth Mária bertalanpusztai lakósnak adta el. Elmondja, hogy az a probléma, hogy Harmath István, aki azóta a szociális otthon lakója, nem adja át az ingatlan kulcsát az új tulajdonosnak.
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Elmondja, hogy próbált beszélni Harmath Istvánnal, megpróbálta megértetni vele a helyzetet.
Péntek László polgármester

#8

Elmondja, hogy rövid időn belül megoldást fognak találni a problémára.
A polgármester tájékoztatást ad az elmúlt időszakban benyújtott pályázatokról. Elmondja,
hogy az önkormányzati épület felújítására két pályázatot nyújtottak be, a pályázott összeg
összesen 88.400.000 Ft, az önerő pedig 6.920.000 Ft. Kiemeli, hogy benyújtásra került a kulturális turizmus fejlesztése elnevezésű pályázat is 149.900.000 Ft összegben. Elmondja, hogy
az ebr42-es rendszeren keresztül nyújtották be a konyha felújítására vonatkozó pályázatot
40.000.000 Ft összegben, ahol az önerő 2.000.000 Ft. Tájékoztatást ad arról, hogy utoljára a
sportpark kialakítására vonatkozó pályázat került benyújtásra. Az utoljára beadott pályázat
esetén, amennyiben nyer az önkormányzat a sportpark meg fog épülni.
A polgármester hangsúlyozza, hogy a községben az utak nagy része fel lett újítva. Két olyan
út van jelenleg, amely megérett a felújításra. Az egyik a Dózsa téri út, a másik pedig a Bajcsy
Zs. utca 17. előtti útszakasz. Megnézte az ajánlatokat, és kb. 5.000 Ft összegért csinálnának
meleg aszfaltot. Véleménye szerint pontosan le kell mérni a felújításra szoruló útszakaszokat,
és árajánlatot kell kérni a kivitelezésre vonatkozóan.
Liber János képviselő
Véleménye szerint a „Baracsi-domb” esetében is meg kellene oldani az út kiépítését, mivel
ezt már 20 éve ígéri az önkormányzat. Számításai szerint ez kb. egy 60 méteres rész kiépítését
jelentené. Megjegyzi, hogy a „Lovas-szobor” megközelítésére ki kellene építeni egy kővel
kirakott utat, mivel jelenleg a füvön keresztül lehet eljutni az emlékműig.
Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.
Kmf.
Péntek László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

