J e g y z ő k ö n y v
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 24.-én, az
önkormányzat házasságkötő termében 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján
összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett alpolgármester, Sára
Erika és Pékó Gábor képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga
Katalin jegyző.
Távol (igazoltan): Gyöngyösi Norbert, Takács Arabella és Talián Bálint képviselők.
A polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:

72/2020.

(VI.

24.)

Napirendi pontok:
1./ A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a
nyilvánosságot és tájékoztatást biztosító szervezet kiválasztásáról.
Előadó: Péntek László polgármester
2./ A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátását biztosító szervezet kiválasztásáról.
Előadó: Péntek László polgármester
3./ A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a
műszaki ellenőrzési és rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok ellátását
biztosító szervezet kiválasztásáról.
Előadó: Péntek László polgármester
4./ A Magyar Telekom Nyrt.-vel bérleti szerződés megkötése.
Előadó: Péntek László polgármester
5./ Egyéb ügyek.

1./ A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a
nyilvánosságot és tájékoztatást biztosító szervezet kiválasztásáról.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat ajánlatkérőt
küldött ki a bölcsődei pályázathoz kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására.
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Tájékoztatást ad arról, hogy a három ajánlat beérkezett és a legjobb ajánlatot Kulcsár Péter
egyéni vállalkozó adta. Javasolja Kulcsár Péter egyéni vállalkozó, mint a legalacsonyabb
összegű ajánlatot adó kiválasztását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2020. (VI. 24.)
önkormányzati határozata nyilvánosságot és tájékoztatást biztosító szervezet
kiválasztásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása
Segesden” elnevezésű pályázatban, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának
ellátása tárgyában érvényes ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
a) Ajánlattevő neve: Kárner Edina egyéni vállalkozó (7400 Kaposvár, Arany J. utca
19., 1. em., 1. ajtó)
Nettó ajánlati ár (HUF összegben): 180.000 Ft, azaz Egyszáznyolcvanezer-forint.
b) Ajánlattevő neve: Kulcsár Péter egyéni vállalkozó (7585 Háromfa, Belmajor Köz
11.)
Nettó ajánlati ár (HUF összegben): 154.000 Ft, azaz Egyszázötvennégyezer-forint.
c) Ajánlattevő neve: Taubert-Nemes Hajnal egyéni vállalkozó (7463 Magyaratád,
Mátyás király utca 5.)
Nettó ajánlati ár (HUF összegben): 170.000 Ft, azaz Egyszázhetvenezer-forint.
2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt.
3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő Kulcsár Péter egyéni
vállalkozó (7585 Háromfa, Belmajor Köz 11.), mivel a legalacsonyabb összegű
ajánlatot adta.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kulcsár Péter egyéni
vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

2./ A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátását biztosító szervezet kiválasztásáról.
Előadó: Péntek László polgármester
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat ajánlatkérőt
küldött ki a bölcsődei pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési szakértői feladatok
ellátására.
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Tájékoztatást ad arról, hogy a három ajánlat beérkezett és a legjobb ajánlatot az AGIA
Tanácsadó és Szolgáltató Bt. adta. Javasolja az AGIA Tanácsadó és Szolgáltató Bt., mint a
legalacsonyabb összegű ajánlatot adó szervezet kiválasztását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2020. (VI. 24.)
önkormányzati határozata közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátását biztosító
szervezet kiválasztásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása
Segesden” elnevezésű pályázatban, a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
tárgyában érvényes ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
a) Ajánlattevő neve: AGIA Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (7634 Pécs, Kutató dűlő
61.)
Nettó ajánlati ár (HUF összegben): 1.090.000 Ft, azaz Egymillió-kilencvenezerforint.
b) Ajánlattevő neve: Ignác utca 17. Kft. (7625 Pécs, Ignác utca 17.)
Nettó ajánlati ár (HUF összegben): 1.600.000 Ft, azaz Egymillió-hatszázezerforint.
c) Ajánlattevő neve: dr. Zoric Ildikó egyéni ügyvéd (7800 Siklós, Felszabadulás utca
38/a.)
Nettó ajánlati ár (HUF összegben): 1.180.000 Ft, azaz Egymillióegyszáznyolcvanezer-forint.
2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt.
3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő az AGIA Tanácsadó
és Szolgáltató Bt. (7634 Pécs, Kutató dűlő 61.), mivel a legalacsonyabb összegű
ajánlatot adta.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az AGIA Tanácsadó és
Szolgáltató Bt.-vel, mint nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

3./ A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a
műszaki ellenőrzési és rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok ellátását
biztosító szervezet kiválasztásáról.
Előadó: Péntek László polgármester
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Kiegészítés:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat ajánlatkérőt
küldött ki a bölcsődei pályázathoz kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatok ellátására.
Tájékoztatást ad arról, hogy a három ajánlat beérkezett és a legjobb ajánlatot Varjas András
egyéni vállalkozó adta. Javasolja Varjas András egyéni vállalkozó, mint a legalacsonyabb
összegű ajánlatot adó kiválasztását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2020. (VI. 24.)
önkormányzati határozata a műszaki ellenőrzési és rehabilitációs környezettervező
szakértői feladatok ellátását biztosító szervezet kiválasztásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása
Segesden” elnevezésű pályázatban, a műszaki ellenőrzési és rehabilitációs
környezettervező szakértői feladatok ellátása tárgyában érvényes ajánlatot az alábbi
ajánlattevők nyújtottak be:
a) Ajánlattevő neve: Belirand Általános Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Gr.
Apponyi A. utca 1/B.)
Nettó ajánlati ár (HUF összegben): 1.170.000 Ft, azaz Egymillióegyszázhetvenezer-forint.
b) Ajánlattevő neve: Dr. Cser és Fia Bt. (7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 48.)
Nettó ajánlati ár (HUF összegben): 1.500.000 Ft, azaz Egymillió-ötszázezer-forint.
c) Ajánlattevő neve: Varjas András egyéni vállalkozó (7261 Taszár, Széchenyi I. utca
36.)
Nettó ajánlati ár (HUF összegben): 1.381.000 Ft, azaz Egymillióháromszáznyolcvanegyezer-forint.
2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt.
3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő Varjas András egyéni
vállalkozó (7261 Taszár, Széchenyi I. utca 36.), mivel a legalacsonyabb összegű
ajánlatot adta.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Varjas András egyéni
vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést aláírja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
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4./ A Magyar Telekom Nyrt.-vel bérleti szerződés megkötése.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 2010.
áprilisában kötött bérleti szerződést a Magyar Telekom Nyrt.-vel, a 0189/4 hrsz.-ú víztoronyra
vonatkozóan. Elmondja, hogy a szerződés 2020. december 31. napjáig hatályos, a bérleti díj
összege pedig 700.000 Ft/év. Kiemeli, hogy a Magyar Telekom Nyrt. megküldte a 2021.
január 1. napjától hatályos bérleti szerződés tervezetét, mely szerint a szerződé 4 év határozott
időre szól, a bérleti díj összege pedig 800.650 Ft/év. Javasolja a bérleti szerződés megkötését.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a a
következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata bérleti szerződés megkötéséről.

76/2020.

(VI.

24.)

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2021.
január 1. napjától, négy év határozott időtartamra bérleti szerződést köt a Magyar
Telekom Nyrt.-vel, az önkormányzat tulajdonában lévő 0189/4 hrsz.-ú ingatlanra
vonatkozóan.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

5./ Egyéb ügyek.
a) Tájékoztatás háziorvosi szolgáltatásról:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a háziorvosi ellátás praxisjoga
2020. július 1. napjától „visszaszáll” az önkormányzatra. Emlékezteti a megjelenteket, hogy
volt egy érdeklődő, de végül nem vásárolta meg a praxisjogot. Tájékoztatást ad arról, hogy
augusztus 31-ig Dr. Mohr Tamás háziorvos vállalja az ellátást.
b) Tájékoztatás turizmus fejlesztéséről:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi Solar hotel
vezetője felkereste Bogdán Zoltán közművelődési szakembert, a hotelben megszálló
személyek vendéglátásával kapcsolatban. Elmondja, hogy a hotel vezetősége ellátogatott
Segesdre, többek között a Bor- és pálinkaházhoz is. Kiemeli, hogy megegyeztek a csoportok
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fogadásáról. Megjegyzi, hogy a TOP-os pályázatban a település vállalta is a turizmus
fejlesztést.
c) Tájékoztatás benyújtott pályázatokról:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyar Falu program
keretében négy pályázat benyújtására került sor. Elmondja, hogy az önkormányzat benyújtotta
a művelődési ház felújítására, a játszótér kialakítására, útfelújításra és eszközbeszerzésre
irányuló pályázatot. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Rózsadomb utcában lévő játszóteret
körülbelül egy hónapja le kellett zárni, mivel a játszótéren lévő játékok életveszélyesek.
Elmondja, hogy erre a játszótérre nyújtotta be a pályázatot az önkormányzat. Véleménye
szerint, mivel nem biztos, hogy nyer a pályázat, neki állhatna az önkormányzat a játszótér
felújításának. Kiemeli, hogy amennyiben nyertes lesz a pályázat, akkor pedig el lehet
számolni a költségeket. Tájékoztatást ad arról, hogy a pályázat benyújtásához három ajánlatot
kellett beszerezni, ebből a legalacsonyabb összegű ajánlatot a biko Cégellátó Kft. adta, bruttó
4.500.000 Ft összegben. Kiemeli, hogy az ajánlatban szerepel egy kétüléses hinta, egy
duplatorony, egy mérleghinta, egy rugós lovacska, egy körhinta és mászóka. Javasolja, hogy
az önkormányzat rendelje meg az árajánlatban szereplő eszközök telepítését.
Kérdés nincs.
Hozzászólás:
Takácsné Illés Henriett alpolgármester
Véleménye szerint szükség van játszótérre, mivel a Rózsadombon lévő játszóteret nagyon sok
gyermek használta.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja.
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a a
következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2020.
önkormányzati határozata játszótéri eszközök megrendeléséről.

(VI.

24.)

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
játszótéri eszközök telepítésére legalacsonyabb ajánlatot adó biko Cégellátó Kft.-től
megrendeli az árajánlatban szereplő eszközöket és azok telepítését.
2./ A képviselő-testület a közterületi játszótér kialakításának költségét, azaz bruttó
4.500.000 Ft összeget a 2020. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.
3./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy amennyiben a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
alprogram támogatói okiratban részesül, a közterületi játszótér kialakításának költségét
a projektben elszámolja.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a játszótéri eszközök
megrendelésére.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
d) Egyéb témák:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2020. július 1. napjától újabb
10 fő közmunkás felvételét engedélyezte a munkaügyi központ.
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy 2020-ban ismét sor kerül a települési kitüntetések
átadására, még július hónapban „kimennek” a javaslattételre vonatkozó levelek.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat megrendelte a kamerarendszer
kiépítését, illetve folyamatban van a temetői konténerek megrendelése is.
Tájékoztatást ad arról, hogy 2 fő önkormányzati dolgozó munkája került jutalmazásra, nettó
100.000-100.000 Ft összegben.

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

Kmf.

Péntek László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

