
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15.-én, 17 
órai kezdettel a Községházán megtartott munkaterv szerinti üléséről.  
 
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Liber János, 

Illés Tibor, Baranyai Lajosné, Péntek Vince és Vidák Györgyné képviselők, 
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatala képviseletében Dorogi László 
települési ügysegéd, illetve Veszner József címzetes főjegyző. 

 
 
Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 
minden tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. A napirendi javaslatot 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következő 
napirendeket tárgyalja: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.  
 
Napirendi pontok:  
 
1./ Segesd Község Önkormányzata ciklusprogramjának értékelése. 

Előadó: Péntek László polgármester 
 

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
3./ Az önkormányzat 2014 évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 
 
4./ Beszámoló az önkormányzat 2014 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 
 
5./ Szándéknyilatkozat adása a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a 

nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” című projektben való 
részvételről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
6./ Egyéb ügyek. 
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1./ Segesd Község Önkormányzata ciklusprogramjának értékelése. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester – tekintettel a televíziós közvetítésre is – szóban is ismerteti a beszámoló 
lényegi elemeit. 
 
Kérdések: 
 
Illés Tibor képviselő kérdésére válaszolva a polgármester elmondja, hogy 2013-ban 217 főt 
foglalkoztattak közmunkában, 2014 évi összegzés természetesen még nem készülhetett.  
 
Hozzászólások: 
 
Illés Tibor képviselő 
 
Tartalmas, eredményekben gazdag ciklusról szól a beszámoló, állapítja meg. Annak mintegy 
kiegészítéseként megemlíti a viharkárt szenvedett tűzoltószertár felújítását. Fontos 
momentumnak tartja, hogy a fejlesztések jelentős pályázati pénzek bevonásával történtek. A 
beszámoló nem tért ki a civil szervezetek támogatására, de mindannyian tudják, hogy az 
önkormányzat működésüket rendszeresen támogatta, azok viszont öregbítették a község jó 
hírnevét. 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Megállapítja, hogy az elhangzott kiegészítéssel a négy év munkáját jól tükrözi a beszámoló, 
azonban igazi értékelését a lakosság fogja elvégezni a közelgő önkormányzati választásokon. 
Megemlíti, hogy az elhangzottakon kívül megtörtén a hivatal és a kápolna díszvilágítása is. 
Az önkormányzat vagyongyarapodása az amortizáció ellenére szép eredményről tanúskodik, 
ami jelentősen javulni fog a szennyvízcsatornázás következtében bekövetkező 
vagyongyarapodással. 
 
Baranyai Lajosné képviselő 
 
Elismerően szól a Református Templom felújításához nyújtott 1 milliós támogatásról, melyet 
az egyházközség nevében megköszön. 
 
Liber János képviselő 
 
Emlékeztet arra, hogy jelentős összeggel támogatták a Katolikus Templom felújítását, de 
hozzájárultak a zártkertek villamosításához is. Hiányolja a zártkerti utak javítását, azt 
jövőbeni feladatként is megjelöli. 
 
Péntek László polgármester 
 
Megköszöni a kiegészítéseket, kéri a beszámoló elfogadását. 
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A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata a ciklusprogram értékeléséről.  
 
A képviselő-testület a ciklusprogram végrehajtásáról szóló beszámolót a 
kiegészítésekkel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
 
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. 

A napirend ezen részhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az írásos napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 
 
1. A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű 
megszüntetésével elfogadja. 
2. A testület engedélyezi a II. számú óvodában a maximális csoportlétszám 1 fővel való 
túllépését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
b.)  Két ülés közti tevékenység: 

A polgármester emlékeztet arra, hogy a legutolsó munkaterv szerinti ülés május 26.-án volt, 
jóllehet az azóta eltelt időben többször is tartottak soron kívüli ülést. A szennyvíz-
beruházáshoz kapcsolódóan, kéthetente megtartásra kerültek a koordinációs értekezletek, 
melyek biztosították a menetközben felmerült problémák gyors megoldását. Júliusban 
önkormányzati támogatással megrendezésre került az immár hagyományos Horváth Sándor 
asztalitenisz emléktorna. Részt vett a megyeházán megrendezett területfejlesztési 
konferencián, ahol a Katolikus Templom környékének fejlesztését 25 milliós bekerülési 
költséggel rögzítették a megyei területfejlesztési tervben. A nyár folyamán 49 fős csoporttal 
tettek látogatást az erdélyi testvérfaluban, Esztelneken, mely településsel immár 19 éves a 
kapcsolat. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy Balogh Péter személyében segesdi fiatalt 
szenteltek pappá a nyár folyamán. 
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A polgármester beszámol az ÁNTSZ ellenőrzéséről, melynek során vízminőségi problémát 
állapítottak meg, melyet csapcserével megszüntettek. Szól a roma napról, az azt követően 
megrendezett falunapról, melyekről az állapítható meg, hogy jól sikerültek, kulturáltan 
kerültek lebonyolításra. A falunap biztonságos lebonyolításához segítséget nyújtott a 
rendőrség is, melynek vezetőjével a rendezvény előtt egyeztetett. Üzemorvosi ellenőrzés volt 
az önkormányzatnál és az óvodáknál is sor került ÁNTSZ ellenőrzésre, melynek során feltárt 
hiányosságokat megszüntették. Részt vett a kistérségi társulási tanács ülésén, ahol pályázat 
benyújtásáról döntöttek és értékelték az RSZSZK munkáját. Kéri a beszámoló 
tudomásulvételét. 
 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló tudomásulvételére vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről.   

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
 
3./ Az önkormányzat 2014 évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés, kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
 
Péntek Vince képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 
 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, a módosítással egyetért, az elfogadásra javasolja. 
 
Liber János képviselő, az ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke. 
 
A költségvetés előterjesztés szerinti módosítását bizottsága is javasolja. 
 
A polgármester a rendelet tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
4./ Beszámoló az önkormányzat 2014 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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Kiegészítés, kérdés nincs. 
 
Péntek Vince képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 
 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. A 2014 évi 
fejlesztések fedezetét biztosítottnak látják, megvan a fedezete a 80 milliós útfelújításoknak és 
az 1,7 km hosszú szennyvízcsatorna szakasz 15 milliós cseréjének is. Számításuk szerint a 
2015-ös évnek némi tartalékkal vághatnak neki. 
 
Liber János képviselő, az ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke. 
 
A beszámoló elfogadását bizottsága is javasolja. A remélt 2014-es pénzmaradványt 20 millió 
forintban jelöli meg. 
 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata a féléves költségvetési beszámolóról.   

A képviselő-testület az önkormányzat 2014 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót – benne az óvoda félévi beszámolójával – az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
5./ Szándéknyilatkozat adása a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása 
a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” című projektben való 
részvételről. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester elmondja, hogy Segesd határain átnyúló projektről van szó, mely megteremti 
a kistérségi összefogás lehetőségét az esélyegyenlőségi programok koordinált végrehajtására. 
Közli, hogy a pályázat benyújtásához legalább kilenc település részvétele szükséges. 
 
Az írásos határozati javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata szándéknyilatkozat megtételéről.   
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nagyatád Város 
Önkormányzat által benyújtandó pályázattal a „Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” című, 
Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „Területi együttműködést segítő 
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programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” elnevezésű 
ÁROP-1.A.3-2014 azonosító számú pályázati konstrukcióra, kinyilvánítja  a 
projektben való részvételi szándékát. 

 
Határidő: 2014. szeptember 19. 
Felelős: Péntek László polgármester (szándéknyilatkozat megküldéséért) 

 
 
6./ Egyéb ügyek. 
 
Péntek László polgármester 
 
A polgármester beszámol a szeptember 8.-i áramszünetről, mely komoly fennakadást okozott 
a hivatali munkavégzésben, a választási feladatok végzésében. Az adatfeldolgozást 
aggregátorok segítségével tudták biztosítani. Tekintettel a bejelentett újabb áramszünetre, 
javasolja, hogy vásároljanak egy megfelelő teljesítményű aggregátort, mellyel a legfontosabb 
munkák végzése mindig biztosítható lenne. Tájékozódása szerint egy 2,5 kW-os aggregátor 
ára 99 ezer forint, míg az 5,9 kW-os ára 170 ezer forint. Meglátása szerint a nagyobb 
teljesítményűre lenne szükség. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata aggregátor vásárlásáról.   
 
A képviselő-testület egyetért egy a folyamatos hivatali munkavégzést szükség esetén 
biztosító, megfelelő teljesítményű aggregátor vásárlásával. 
 
Határidő: értelem szeriont 
Felelős: Péntek László polgármester  

  
A polgármester tájékoztat arról, hogy szeptember 23.-án kerül sor a szennyvízcsatornázással 
kapcsolatos lakossági fórumra, ahol a kivitelező, a leendő üzemeltető közreműködésével 
ismertetik a bekötésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 
 
Tudatja, hogy október elsején indul az Idősek Hónapja, melynek keretében másodikán az 
Idősek Klubjában lesz műsor, majd harmadikán a 80 év felettiek köszöntésére kerül sor. 
 
Péntek Vince képviselő 
 
Mint iskolaigazgató tájékoztat arról, hogy az intézmény nyugdíjasainak köszöntésére október 
10.-én kerül sor. 
 
Péntek László polgármester 
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Tájékoztatja a testület tagjait, hogy Gábor Jánosné Segesd, Ady Endre utca 22. szám alatti 
lakós írásban kérte közalkalmazotti munkaviszonyának nyugdíjazás miatti, felmentéssel 
történő megszüntetését 2015. március 31. napjával. Tekintettel a közalkalmazotti 
munkaviszonya alapján megjáró 6 havi felmentési időre, javasolja a dolgozó 2015. január 1-
től való mentesítését a munkavégzési kötelezettség alól. 
 
A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2014. (IX.15.) 
önkormányzati határozata közalkalmazotti munkaviszony megszüntetéséről.   
 
A képviselő-testület Gábor Jánosné Segesd, Ady Endre utca 22. szám alatti lakós 
írásbeli kérelme alapján közalkalmazotti munkaviszonyát nyugdíjazás miatt, 2015. 
március 31. napjával felmentéssel megszünteti. Tekintettel a közalkalmazotti 
munkaviszonya alapján megjáró 6 havi felmentési időre, a dolgozót 2015. január 1-től a 
munkavégzési kötelezettség alól mentesíti. 
 
Határidő: értelem szeriont 
Felelős: Péntek László polgármester 
 

Dr. Mohr Tamás polgármester 
 
Tolmácsolja a délszláv háború idején Segesden tartózkodó Ember István és Ember Katica 
üdvözletét, jelezve, hogy tervezik a község meglátogatását.  
 
Illés Tibor képviselő 
 
Mint az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke kéri az önkormányzat támogatását a 
viharkár során tönkrement technikai berendezések pótlásához. Szorgalmazza az üdvözlőtáblák 
mielőbbi kihelyezését. 
 
Péntek László polgármester 
 
Tudomása szerint a pénzügyi beszámolóval adós az egyesület, a támogatást annak pótlásától 
teszi függővé. 
 
Baranyai Lajosné képviselő 
 
Elismeréssel szól a nagyszabású útfelújításról, más falvakban ilyet nem tapasztalt. Számot ad 
nyugdíjas egyesületük rendszeres, sikeres szerepléséről. Szervezik a szüreti felvonulást és a 
szüreti bált. 
 
Péntek László polgármester 
 
Gratulál az egyesület munkájához. Az üdvözlőtáblákkal kapcsolatban tudatja, hogy a címer 
kifaragása és az alap betonozása van vissza. 
 
Tekintettel a munkaterv szerinti utolsó testületi ülésre megköszöni a testületi tagok munkáját. 
Megállapítja, hogy a testület mintaszerűen dolgozott együtt, az elért eredmények a közös 
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munka gyümölcsei. A jelentős egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti feladatokat a testület 
közreműködésével, jóváhagyásával tudták megvalósítani. Az újraindulóknak sikeres 
választást kívánva, emléktárgy átadásával mond köszönetet a közös munkáért.  
 
 
Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

 Péntek László  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző 


