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                                    A 2018-as évről 

 

 
A 2014-es választások után a megfiatalodott képviselő testület lehetőségeinek 

felmérése után 2015. 02. 12.-én fogadta el a ciklus idejére vonatkozó gazdasági 

programját. 

A gazdasági program az Önkormányzat részére helyi szinten meghatározta 

mindazon célkitűzéseket, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 

helyi adottságok figyelembe vételével, az Önkormányzat által nyújtandó kötelező 

és önként vállalt feladatok elvégzését biztosítják, a fejlesztést szolgálják. Az itt 

megfogalmazott célkitűzéseket bontjuk le az éves költségvetés elkészítésekor. 

 

2018-ban is fő célunk volt: 

- a falu működőképességének biztosítása 

- pénzügyi egyensúly megőrzése 

- a feladatok biztonságos ellátásához szükséges gazdasági alapok 

megteremtése 

- kiszámítható gazdálkodás 

- minél több munkanélküli ember bevonása az értékteremtő munkába 

- a lakókörnyezet állapotának rendbentartása 

 

 

2018-ban 27 nyilvános és 10 zárt ülést tartottunk. 

Az összesen 37 testületi ülésen 15 Önkormányzati rendeletet és 235 

Önkormányzati határozatot hoztunk községünk működőképességének 

fenntartása, valamint a fejlesztések megvalósítása érdekében. 

Rendeletet hoztunk: a 2018 évi költségvetésről 

                                 a közterület használatáról 

                                 a szociális ellátásokról 

                                 a gyermekvédelemről 

                                 a hulladékkezelési közszolgáltatásról. 

                                 a szociális tűzifa támogatásról 

                                 az egészségügyi alapellátásról 

                                 a szennyvízhálózat kötelező igénybevételéről 

 

Szinte valamennyi rendeletünket és szabályzatunkat a jogszabályi változásokhoz 

kellett igazítani. Ebben nagyon nagy munkát végzett a jegyző asszony: Dr. Varga 

Katalin. 
 

 



2018-as év több pályázat előkészítésével, valamint beadásával telt el.  

 

- 2016 első félévében elkészítettük községünk hosszú távú fejlesztési 

tervét, melyben a következő fejlesztéseket terveztük: 

            -  kápolna és a csodatévő kút 

            -  művelődési ház 

            -  római katolikus templom 

            -  Ferences kolostor 

            -  polgármesteri hivatal 

            -  Árpád-házi Szent Margit múzeum és könyvtár 

       -  sportpálya  

  -  szabadidőpark és játszótér 

  -  Szabadság tér és Iskola utca 

            -  önkormányzat konyhája 

  -  bor- és pálinka-ház 

 

 

A tervezett fejlesztésekből 2018 évben megvalósultak, illetve megvalósulásuk 

folyamatban van: 

- elkezdtük az Alsó és Felső-hegyi utak javítását, amit az idén is 

folytatunk 

- a Katolikus egyház jóvoltából elkezdődött a templom és környékének 

felújítása, az orgona és az oltárok restaurálása, sajnos a Ferences 

kolostor felújítása még várat magára 

- az SZGYF gondozásában megvalósuló „ kiváltásos” pályázatból négy 

lakóház elkészült, a többi befejezése ez évre várható  

- A „Kulturális Turizmus Fejlesztése Segesden” című pályázatunk 

rövidesen befejeződik.                 

- Ennek keretében:  

- megújult a múzeum és könyvtár 

- épült egy tematikus park 

               - bővítésre került a bor és pálinkaház 

- a Művelődési ház melletti terület délnyugati részében megépült egy   

  szociális helyiség ( WC, mosdó), a különbözőrendezvények normális   

  lebonyolítása érdekében, valamint út és gépkocsi parkoló épült,  

  rendezvénysátrat és mobil sátrakat vásároltunk  

       

Elkészült, és folyamatos munkát ad a Szociális Szolgáltató Központ 

környékének gondozása, a gépkocsi parkoló és a Kegykápolnához vezető út 

karbantartása, és tisztántartása, a fűtés és a használati meleg víz biztosítása. 

 

   

     



A szünidei gyermekétkeztetés keretében           

- a tavaszi szünetben 61 gyermek 

- a nyári szünetben 60 gyermek 

- az őszi szünetben 47 gyermek 

- a téli szünetben 52 gyermek vette igénybe a napi meleg étkezést. 

 

Folyamatos munkát adott a kegykápolna környékének és a „Szentkút” feletti 

prédikáló hely rendbetétele, takarítása. 

 

Csatlakoztunk a Bursa-Hungaria ösztöndíj rendszerhez. 

 

Folyamatosak a rákötések a szennyvíz hálózatra. Aki még nem kötött rá, de 

megvan a műszaki feltétele a rákötésnek, azoknak talajterhelési díjat állapít meg 

az Önkormányzat a DRV adatszolgáltatása alapján. 

 

A meghirdetett szociális tűzifa akcióra Önkormányzatunk jelentkezett, és 206 

m3-t biztosítottak számunkra, melyet tavaly decemberben ki is osztottunk. 

Rászorultsági alapon 110 háztartásnak, illetve személynek ítélt meg a Szociális 

Bizottság 1, illetve 2 köbméter tűzifát. Évről évre egyre több szociális tűzifát 

tudunk kiosztani, de így is kevés. Sokan úgy gondolják, hogy az Önkormányzat 

majd megoldja a téli tüzelő gondjukat.  Nagyon szívesen segítünk a 

rászorultaknak, de csak az Önkormányzat nem tudja egyedül megoldani a 

problémákat. Ebben a nehéz helyzetbe kerülteknek is részt kell vállalni. A 

kiosztott 1-2 köbméter tűzifa nem elég a fűtési idény megoldására. Erre már a 

nyáron fel kellene készülni. 

 

A téli rezsicsökkentésből rendelkezésre álló keretből vásárolt 52 m3 tűzifát 26 

háztartásnak osztottuk ki. 

 

Azok a háztartások, amelyek nem gázzal fűtenek, a 12000 Ft-os rezsicsökkentést 

fa brikett formájában fogják megkapni ez év végéig. 

 

2018. évben Önkormányzati támogatásokra az alábbi összegeket fizettük ki: 

- Köztemetés     2.354.000.- Ft 

- Települési temetési támogatás                     160.000.- Ft 

- Települési lakhatási támogatás  7.711.000.- Ft 

- Települési létfenntartási támogatás  1.127.600.- Ft 

- Települési gyógyszertámogatás                     26.000.- Ft 

- Ingyenes óvodai étkeztetés                          247.000.- Ft     

- Ingyenes iskolai étkezés   4.305.000.- Ft 

- Temetési kölcsön       750.000.- Ft 

 

 



- Települési gyermeknevelési támogatás       540.000.- Ft 

 

                             Összesen:                        17.220.000.- Ft 

    

            

Év végén elismertük a  köztisztviselők és közalkalmazottak éves munkáját.  

 

2018 évben is működtettük a szociálisan rászoruló és jó tanuló diákok 

ösztöndíjrendszerét, ahol félévente 25-30 diák kap rendszeresen 4.000 – 17.000.- 

Ft/hó ösztöndíjat.   

 

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 

A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi 

feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

- környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe 

tartozó hatósági feladatok ellátása; 

- önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok 

megoldása érdekében; 

- együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, 

szomszédos önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel; 

- környezeti állapot évenkénti elemzése. 

 

A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozást alapvetően négy jogszabály, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és ezek 

végrehajtási rendeletei teremtik meg. 

 

A környezet tisztasága az önkormányzat és a lakosság közös erőfeszítése és 

együttes munkájának eredménye.  

 

Területhasználat: 

Segesd település közigazgatási területe 73,08 km2, azaz 7308,66 ha, melyből 

belterület 374,08 ha, külterület 6647,41 ha, zártkert 287,17 ha. Részletezve 

művelési áganként: 

- szántó terület nagysága 3146,91 ha,  

- erdőterület 2943,37 ha,  

- rét, legelő 339,01 ha, 

- gyümölcsös 88,34 ha, 

- halastó 0,72 ha, 

- kert 48,64 ha, 

- szőlő 60,45 ha, 

- fásított terület 1,18 ha, 



- nádas 7,67 ha, 

- művelés alól kivett terület 672,37 ha. 

 

Úthálózat: 

Segesd önkormányzatának kezelésében lévő kiépített úthálózat hossza 23,3 km, 

kiépítetlen úthálózat hálózat hossza 205 km. Önkormányzati kiépített út területe 

összesen 64.905 m2.  

A belterületi úthálózat állapota jónak mondható, 2014-ben 11 belterületi út 

(Tompa M. utca, Perczel M. utca, Rózsadomb utca, Széchenyi utca, Damjanich 

utca, Bem utca, Vasút utca, Ady E. utca, Kanizsai utca, Akác-sor, Szabadság utca) 

felújítása történ meg 80 millió Ft értékben, 2016-ban a Dózsa tér, a Bajcsy-Zs. 

utca két szakasza, és a „Baracsi-domb” feljáró felújítása történt meg 10 millió Ft 

értékben, 2017-ben pedig a Petőfi utca és a Táncsics utca került felújításra. 2018-

ban 3 utca felújítására pályáztunk, de sajnos pályázatunkat nem támogatták. A 

felújításra szoruló többi belterületi út karbantartására a jövőben fog sor kerülni.  

A külterületi mezőgazdasági utak nagy része felújításra szorul. 

Folytattuk a hegyi utak felújítását, ahova kb. 300 m3 zúzott követ terítettünk el.  

 

Potenciális szennyező források 

Potenciális szennyező forrásról nincs tudomásunk, a település belterületén 

elenyésző mértékű háztáji állattartás folyik.  

A településen dögkút nem üzemel. A közterületen elhullott állatokat az 

önkormányzat az ATEV Fehérje-feldolgozó Zrt.-vel szállíttatja el. 

A település területein bár elszórva találhatunk elhagyott hulladékot, nincs illegális 

hulladéklerakó. 

Segesd közigazgatási területén ismert, kármentesítést igénylő talajszennyeződés 

nem található. 

 

1.1 Tájsebek 

Működő, illetve lezárt bánya a település közigazgatási határain belül nem 

található.  

 

Hulladékgazdálkodás 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal 

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 24/2016. (XII. 30.) 

önkormányzati rendelete határozza meg a Segesd község közigazgatási területén 

belüli a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, 

igénybevételének módját és feltételeit. 

Segesd közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és 

ártalmatlanítására a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (MTKSZ) 

(8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 1.) volt jogosult 2017. novemberéig, jelenleg a 

Dél-balatoni Régió Nonprofit Kft. látja el. A Közszolgáltató Segesd község 

közigazgatási területén a települési hulladékokkal (háztartási hulladékkal, a 



háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött 

hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg 

kötelezett a közszolgáltatási szerződés alapján. 

A Közszolgáltató biztosítja a szerződés időtartama alatt a település egész 

területére kiterjedő, háztartásonkénti 52 ürítés/év gyakoriságú, szabványos zárt 

hulladékgyűjtő edényzetben kihelyezett települési hulladék összegyűjtéséhez és 

szállításához szükséges feltételeket. 

A közszolgáltató megteremtette a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit is.  

A közszolgáltatási díj fedezetet nyújt az évi egyszeri lomtalanítási akció 

lebonyolításához is. 

A Közszolgáltató biztosítja az elkülönített hulladékgyűjtést a közterületi 

hulladékgyűjtő szigeteken (Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlan északi oldala 

melletti közterület, Teleki utca 2. szám alatti ingatlan kapubejárója melletti 

közterület, Kossuth utca 21. szám alatti ingatlan déli oldalán lévő közterület, 

Iskola utca 12. szám alatti ingatlan keleti oldala melletti közterület, Vörösmarty 

utca 29. szám alatti ingatlan keleti oldala melletti közterület, Lászlómajori 

játszótér déli oldala melletti közterület) havonta egyszeri, vagy igény szerint 

gyakoribb elszállítással. 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül a Rinyamenti 

Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás házi komposztáló edényeket kapott 

2014. év végén, melyet a kistérségen belül lévő családi ház tulajdonosok kaptam 

meg, igénylés alapján. Segesd község 93 db komposztáló edényt kapott. 

 

Talajvíz és ivóvízellátás  

A segesdi vízmű feltárt vízkészlet mennyisége: 1267 m3/nap, a vízkészlet 

minősége II. oszt. rétegvíz, mértékadó kapacitása 660 m3/nap, az engedélyezett 

átlagos vízkivétel 320 m3/nap. A településen 3 db termelőkút található, az 1. 

számú fúrt kút mélysége 155 m, létesítésének éve 1990., nyuga1mi vízszintje (-) 

19,2 m, kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 360 l/p, a beépített szivattyú 

típusa EMU K 63-10, védőterületének nagysága 20x20 m. A 2. számú fúrt kút 

mélysége 140,7 m, 1étesítésének éve 1971., nyugalmi vízszintje (-) 3,5 m, 

kitermelhető 1egnagyobb vízmennyisége 240 l/p, a beépített szivattyú típusa 

Grundfos-SP-14-10, védőterületének nagysága 20x20 m. A 3. számú fúrt kút 

mélysége 135 m, létesítésének éve 1976., nyugalmi vízszintje (-) 2,0 m, 

kitermelhető legnagyobb vízmennyisége 280 l/p, a beépített szivattyú típusa 

Lowara-12-GS-30, védőterületének nagysága 20x20 m. 

A segesdi ivóvízbázis védelme érdekében a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 35200/668-12/2015. ált. számon kiadott határozatával a segesdi II. 

(B-6) és III. (K-8) számú kutakra belső védőterületet, belső, külső védőidomot, 

hidrogeológiai védőidom „A” zónáját, hidrogeológiai védőidom és védőterület 

„B” zónáját jelölte ki. 

A védelem alá helyezett vízkészlet adatai: 



- vízkészlet jellege: II. osztályú rétegvíz; 

- vízadó réteg megnevezése: felső-pannon korú összlet felső 

szintjében lévő, változó vastagságú, eltérő vízadó képességű 

homokréteg; 

- vízbázis védettsége: az érintett kutak esetében az 50 éves elérési 

idővel számolt hidrogeológiai védőidomnak nincs felszíni metszete, 

a kutak védett felszíni vízkivételi műnek minősülnek; 

- védelem alá helyezett víztermelés: 

▪ II. sz. kút: 210 m3/nap 

▪ III. sz. kút: 220 m3/nap 

Termelt vízmennyiség 2014: II. kút: 51 442 m3; III. kút: 64 690 m3 

Termelt vízmennyiség 2015. január – október: II. kút: 43 002 m3; III. kút: 55 222 

m3 

Értékesített, számlázott vízmennyiség 2014. évben: 77.676 m3 

 

Szennyvízkezelés 

„Segesd község szennyvízelvezetés és tisztítás” című KEOP 1.2.0/B/10-2010-

0069 azonosító számú projekt keretében valósult meg a községben a 

szennyvízhálózat építése. A szennyvízberuházás műszaki átvétele 2015. április 3. 

napján megtörtént. A településen a DRV Zrt. látja el vezetékes 

szennyvízelvezetéssel és ártalmatlanítással kapcsolatos feladatokat. A településen 

jelenleg 629 háztartás rendelkezik csatorna bekötéssel. 

A házi derítőben képződött háztartási szennyvíz összegyűjtéséről, elszállításáról 

és ártalommentes elhelyezéséről kötelező közszolgáltatóként Kovács Ferenc 

egyéni vállalkozó gondoskodik. A szippantott szennyvíz az újonnan megépült 

szennyvíztárolóba kerül. 

 

Levegőminőség 

A település környezetében légszennyező forrásként a településen áthaladó nagy 

forgalmú 68-as számú főút tekinthető. Segesd levegőminőségét az egyedi és 

lakossági fűtések, a közlekedés és egyéb tevékenység emissziója határozza meg.  

Parlagfű okozta szennyezés egyre kevesebb alkalommal fordul elő, jellemzően a 

település külterületi részein. 

Összességében elmondható, hogy a település levegője országos viszonylatban jó 

minőségűnek mondható.  

 

Energiagazdálkodás 

Az elektromos energiaszolgáltató a térségben az E.ON Energiaszolgáltató Kft. Az 

ellátottság teljes körű. 

A gázszolgáltató a térségben az E.ON Energiaszolgáltató Kft. A jelenlegi 

lakásállomány 70-80 %-a kapcsolódott rá a gázvezetékre. 

 



 

Zaj- és rezgésvédelem 

A településen nem áll fenn zaj- és rezgésvédelmi probléma. Kisebb zajhatást 

keltenek a település útjain közlekedő gépjárművek.   

 

Települési zöldfelületek és természeti környezet 

A település zöldterületeihez tartoznak: 

- járdák és úttestek közötti zöldsávok, melyek gondozása kétféle módon 

történik. Magántulajdon esetén az ingatlantulajdonosok végzik, a fű 

nyírását előkertek gondozását, az önkormányzati területeken az 

önkormányzat végezteti el a rendszeres gondozást. 

- sövények és fasorok, 

- köztemető, 

- egyéb zöldterületek. 

 

A település közterületeinek, közparkjainak és köztemetőinek tisztántartásáról az 

önkormányzat gondoskodik, melynek során a fűnyírási munkálatok mellett a 

zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtésével, virágágyások beültetésével, 

gondozásával biztosítja a környezet elvárt színvonalú megjelenését.  

 

A település belterületi részein a polgármester a hivatal munkatársaival évente több 

alkalommal is bejárást tart, melynek során megtekintik a település árkainak, 

átereszeinek állapotát, valamint az ingatlanok állapotát, környezetének 

rendezettségét. 

Minden évben sor kerül felszólító levél kiküldésére az érintettek részére 

ingatlanjaik környezetének rendbetételére, a szükséges kaszálási és egyéb 

feladatok elvégzésére.  

A településen országos jelentőségű védett terület nincs.  

 

A fentiek ismeretében megállapítható, hogy a település, a lakóhely környezeti 

állapota jónak mondható, mely nemcsak a község ideális földrajzi fekvésének, 

kedvező éghajlati adottságának köszönhető. Az élhető tiszta környezet 

megteremtésében a település lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős 

szerepe van, és bízunk abban, hogy a környezetünk védelme az utánunk jövők 

részéről is fontos, és elsődleges szempont lesz.         

                                 

Jól sikerült falunapot rendeztünk Segesden és Lászlómajorban egyaránt. 

 

2018 évi közmunkaprogram végrehajtása: 

Önkormányzatunk 2018 évben a különböző munkaprogramok 3 projektjében vett 

részt, támogatva ezzel a településen élő tartós munkanélküliek munkához és 

megélhetéshez való jutását, és ezzel is segítve az emberek visszajutását a munka 

világába. 



A munkaprogramba folyamatosan 39 ember vett részt. Van aki egész évben 

dolgozott, van aki csak egy-két hónapot. 

 

Elvégzett munkák: közterületeink folyamatos kaszálása, 

                     árkok, átereszek karbantartása, 

                     mederlapok lerakása, 

                     belterületi utak, és útpadkák javítása, 

                     tűzifa előkészítése 

                     intézményeink takarításában részvétel, 

                     hó eltakarítás, síkosság mentesítés, 

                     utcákon eldobált szemét összeszedése, 

                     közterületen lévő fák metszése 

                     idősek gondozása, 

                     parlagfű mentesítés 

 

 

Köszönet a programban dolgozóknak, csoportvezetőknek , munkaszervezőknek, 

hiszen a sok kritika ellenére is értékteremtő munkát végeztek. 

 

Hiányuk február utolsó és március első napjaiban mutatkozott meg, amikor 

hatalmas hó esett, és nem tudtunk mindenkinek segítséget nyújtani. 

 

2019. évi közmunka program: 

Egyéb hosszabb időtartamú foglalkoztatásra van lehetőségünk 20 fővel. Sajnos 

ennek támogatottsága csak 70 %.-os. 

 

Önkéntes munka: a 30 nap ledolgozásának lehetőségét biztosítja az Önkor-

mányzat. 

 

A lakosság terheinek mérséklése érdekében 2014. januártól ingyenessé tettük a 

gyermekétkeztetést, tehát valamennyi általános iskolás és óvodás térítés-

mentesen kapja az ellátást. 

 

Adóbefizetések: melléklet szerint 
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