J e g y z ő k ö n y v
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 25.-én, az
önkormányzat házasságkötő termében 13.00 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi
Norbert, Takácsné Illés Henriett és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti
meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző.
Távol (igazoltan): Péntek Vince és Talián Bálint Attila 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
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:

135/2019.

(VII.

25.)

Napirendi pontok:
1./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására pályázat benyújtása.
Előadó: Péntek László polgármester
2./ Az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának
módosítása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
4./ Egyéb ügyek.
1./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására pályázat benyújtása.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
Péntek László polgármester elmondja, hogy ismételten lehetősége van az önkormányzatnak
pályázatot benyújtani szociális célú tüzelőanyag vásárlására. Kiemeli, hogy az ebr42-es
program szerint az önkormányzat 514 m3 tűzifára nyújthat be pályázatot. Megjegyzi, hogy a
szállítási költség 15.000 Ft + Áfa összegről, 18.000 Ft + Áfa összegre emelkedett.
Emlékezteti a megjelenteket, hogy általában a pályázott mennyiség felét kapja meg az
önkormányzat.
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Javasolja, hogy az önkormányzat 2019-ben is nyújtsa be a pályázatot.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2019. (VII. 25.)
önkormányzati határozata támogatási igény benyújtásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása alapján igényt nyújt be 514 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlásának
támogatására. A támogatási igény 18.000 Ft/erdei m3 + ÁFA beszerzési árra
vonatkozik, önerő biztosítása nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől nem kér
ellenszolgáltatást.
2./ A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10.
napon hatályba lépő rendelet beterjesztésére.
Határidő: 2019. augusztus 1.
Felelős: Péntek László polgármester

2./ Az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
Kiegészítés:
Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat
kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása, létszámváltozás miatt vált szükségessé.
Elmondja, hogy az érvényesítő másodlagos személyében történik változás 2019. augusztus 1.
napjától.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Mivel hozzászólás nem volt a polgármester a szabályzat módosítására vonatkozó írásos
határozati javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2019. (VII. 25.)
önkormányzati határozata az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának
módosításáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

az

önkormányzat

1./ A szabályzat 7. melléklet 6. sorában a „tanyagondnok” rendelkezés helyébe
„karbantartó” rendelkezés lép. A 7. melléklet 8. sorában a „Baranyai Zoltán”
rendelkezés helyébe „Bogdán Zoltán” rendelkezés lép. A 7. melléklet 9. sorában a
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„közmunka-szervező” rendelkezés helyébe „hivatalsegéd” rendelkezés lép. A 7.
melléklet kiegészül a „Hajdu József tanyagondnok” rendelkezéssel.
2./ A szabályzat 8. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám

Név

Beosztás

Felhatalmazásra
jogosító ügyirat
száma

1.

Horváth Csilla
előadó

pénzügyi
ügyintéző

1/2016. kijelölő
irat

2.

Tóth Anita vezetőtanácsos

pénzügyi
ügyintéző

5/2019. kijelölő
irat

Jogosult
aláírása

Jogosultság
megszűnését
elrendelő
ügyirat
száma, kelte
4/2019.
számú irat
2019. július
31.

3./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának
módosítása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
Kiegészítés:
Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közös hivatal
kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása, létszámváltozás miatt vált szükségessé.
Elmondja, hogy az érvényesítő másodlagos személyében történik változás 2019. augusztus 1.
napjától.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Mivel hozzászólás nem volt a polgármester a szabályzat módosítására vonatkozó írásos
határozati javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2019. (VII. 25.)
önkormányzati határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának
módosításáról.
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

közös

hivatal

1./ A szabályzat 8. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám

1.

2.

Név

Horváth Csilla
előadó

Tóth Anita

Beosztás

Felhatalmazásra
jogosító ügyirat
száma

pénzügyi
ügyintéző

7/2015. kijelölő
irat

pénzügyi
ügyintéző

5/2019. kijelölő
irat

Jogosult
aláírása

Jogosultság
megszűnését
elrendelő
ügyirat
száma, kelte
4/2019. számú
irat
2019. július
31.

2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

4./ Egyéb ügyek.
a) Pályázat benyújtása óvodafejlesztésre:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Miniszterelnökséget vezető
miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében „óvodafejlesztés”
alprogramok tárgyában. Kiemeli, hogy a pályázat keretében lehetősége lenne az
önkormányzatnak az alsósegesdi óvoda tetőfelújítására, szigetelésre és nyílászárócserére.
Elmondja, hogy a tervezői költségbecslés összege 27.802.904 Ft. A polgármester javasolja a
pályázat benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2019. (VII. 25.)
önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Segesd
Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében
„Óvodafejlesztés” elnevezésű, MFP-FOB/2019. azonosítószámú alprogramra.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

b) „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázat benyújtása:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy lehetősége van az
önkormányzatnak bölcsőde kialakítására. Elmondja, hogy a volt TSZ iroda épületét alakítanák
át bölcsődének. Kiemeli, hogy a tervek készítése során egyeztetésre került sor bölcsődei
szakemberekkel, tehát az épület megfelel a feltételeknek. Tájékoztatást ad arról, hogy a
tervezői költségbecslés összege 80 millió forint körül van, de ezen kívül bölcsődei
eszközbeszerzésre is van lehetősége az önkormányzatnak. Javasolja a pályázat benyújtását,
valamint a pályázat benyújtásához szükséges kiviteli tervek elkészítésének, 1.850.000 Ft
összegű költségének biztosítását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2019. (VII. 25.)
önkormányzati határozata bölcsődei pályázat benyújtásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Ötvöskónyi Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-19 kódszámú,
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra.
2./ A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges kiviteli tervek
elkészítésének, 1.850.000 Ft összegű költségét a tartalék terhére biztosítja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

c) A Nyilvános WC, valamint a Bor- és Pálinkaház pótmunkái költségének biztosítása:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TOP-os pályázatban készült
nyilvános mosdó építése, illetve a bor- és pálinkaház felújítása során pótmunkák elvégzésére
került sor a kivitelező által. Elmondja, hogy a pótmunkákra vonatkozóan három árajánlat
érkezett. Kiemeli, hogy az egyik ajánlatot a Kronell Kft. adta, az ajánlat szerint a pótmunkák
költsége bruttó 2.383.879 Ft. Elmondja, hogy a következő ajánlatot CSÉ&EL Kft. adta, az
ajánlat szerint a pótmunkák költsége bruttó 2.578.034 Ft. Kiemeli, hogy a harmadik ajánlatot
a Könnyű-Ép Kft. adta, amely cég 2.311.390 Ft összegért vállalja a pótmunkák elvégzését.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a Könnyű-Ép Kft. ajánlatát fogadja el.

6
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2019. (VII. 25.)
önkormányzati határozata pótmunkák elvégzésének költségéről.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyilvános mosdó építése,
valamint a Bor- és Pálinkaház felújítása pótmunkáinak elvégzésére beérkezett három
ajánlat közül, a Könnyű-Ép Kft. bruttó 2.311.390 Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2./ A képviselő-testület a pótmunka költségét a tartalék terhére biztosítja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

d) A segesdi általános iskola támogatási kérelmének megtárgyalása:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesdi IV. Béla Király
Általános Iskola intézményvezetője, azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy
100.000 Ft összeggel támogassa az intézmény festésének költségét. Javasolja a 100.000 Ft
összegű támogatás biztosítását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2019. (VII. 25.)
önkormányzati határozata általános iskola támogatásáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Segesdi
IV. Béla Király Általános Iskola belső festését 100.000 Ft összeggel támogatja azzal,
hogy Horváthné Pánovics Mária intézményvezető az önkormányzat nevére kiállított
számlával számoljon el a támogatás összegéről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
e) A Vasút utcai közvilágítás bővítésének megtárgyalása:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban már szó volt arról,
hogy igény merült fel a Mária-telepi temetőtől nyugatra eső útszakaszon közvilágítás
kiépítésére. Elmondja, hogy az E.ON Zrt. megküldte a 7 darab lámpatest felszerelésére
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vonatkozó ajánlatát, mely 290.700 Ft + Áfa összegbe kerülne. Javasolja a lámpatestek
felszerelésére vonatkozó munka megrendelését.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2019. (VII. 25.)
önkormányzati határozata közvilágítás bővítésének megrendeléséről.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az E.ON
Zrt.-től megrendeli a Segesd Mária-telepi temető és a II. számú óvoda között lévő
útszakasz melletti betonoszlopokra a lámpatestek felszerelését és bekötését, az ajánlat
szerint, 290.700 Ft + Áfa összegért.
2./ A képviselő-testület a közvilágítás bővítésének költségét a 2019. évi költségvetés
tartalékának terhére biztosítja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közvilágítás bővítésének
megrendelésére, és a szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

f) Tájékoztatás fakivágásról:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Művelődési ház bejáratánál
volt egy elszáradt fa, melyet kivágatott. Elmondja, hogy a kivágás költsége 65.000 Ft volt.

g) Karbantartás kiszervezése:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy már több alkalommal is szó
volt a karbantartás kiszervezéséről. Elmondja, hogy a Könnyű-Ép Kft. adott ajánlatot a
karbantartásra vonatkozóan. A kérdés az, hogy foglalkozzon a témával a testület és
dolgozzanak ki egy szerződéstervezetet, vagy pedig ne.
Hozzászólások:
Liber János képviselő
Véleménye szerint felesleges a felmondással kapcsolatos „köröket” újból lefutni.
Péntek László polgármester
Tájékoztatást ad arról, hogy nem tudni azt, hogy jövőre lesz-e egyáltalán közfoglalkoztatási
program. Elmondja, hogy amennyiben nem lesz ennyi ember, akkor mind az öt
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karbantartónak kaszálnia kell. Véleménye szerint a karbantartást 2020. januártól lehetne
kiszervezni, vállalkozásba adni.
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Elmondja, hogy az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a „Segesd Szépítése”
pályázati kiírás módosítását úgy, hogy 2019. augusztus 1. napjától a jelenleg meglévő utcák
mellé kerüljön be a Széchenyi-, Rákóczi- és a Dankó utca is.
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Emlékezteti a megjelenteket, hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy az átmenő forgalom
miatt a Kossuth-, Jókai és Teleki utca szerepeljen a pályázati kiírásban. Javasolja, hogy ez a
három utca minden esetben szerepeljen a pályázati kiírásban, és ehhez tegye hozzá a testület a
többi utcát.
Péntek László polgármester az alpolgármester javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.
A módosító javaslat elfogadását követően, a polgármester javasolja, hogy a „Segesd
Szépítése” pályázati kiírás 2019. augusztus 1. napjától úgy módosuljon, hogy kerüljön bele a
Kossuth-, Jókai és Teleki utca, valamint a Széchenyi-, Rákóczi- és a Dankó utca is.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2019. (VII. 25.)
önkormányzati határozata „Segesd Szépítése” pályázati kiírás módosításáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2019.
augusztus 1. napjától a „Segesd Szépítése” pályázati kiírás az alábbiak szerint
módosul:
- a pályázati kiírás kiegészül a Kossuth-, Jókai és Teleki utcával, valamint a
Széchenyi-, Rákóczi- és a Dankó utcával.
2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntésnek megfelelő tartalmú pályázati
kiírás elkészítésére és közzétételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.
Kmf.
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Péntek László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

