
J e g y z ő k ö n y v  

Készült Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 3.-án, 14 
órai kezdettel a Községházán megtartott – telefon útján összehívott – soron kívüli üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett, Gyöngyösi Norbert, Liber János, Talián Bálint és Péntek Vince 
képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga 
Katalin aljegyző. 

A napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2014. (XI.3.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Péntek László polgármester Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulásba történő delegálása és helyettesének megválasztása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Az önkormányzat tulajdonában álló víziközművek vagyonértékelésének 
megrendelése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ Péntek László polgármester Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulásba történő delegálása és helyettesének megválasztása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az alakuló ülésen elfogadásra 
került 142/2014. (X.27.) önkormányzati határozat szerint a polgármestert, Dr. Mohr Tamás 
alpolgármester helyettesíti a társulási tanácsban. Az Mötv. 94. §-a szerint az önkormányzati 
társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott 
számú szavazattal rendelkeznek. Ennek megfelelően az elfogadott határozat módosítása 
szükséges a hivatkozott jogszabályhelyek alapján. 
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Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Takácsné Illés Henriett képviselő javasolja, hogy a képviselő-testület Péntek László 
polgármestert delegálja a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásba. 
Javasolja továbbá, hogy akadályoztatása esetén a polgármestert az alpolgármester, Dr. Mohr 
Tamás helyettesítse. 

A javaslatba hozott polgármester és alpolgármester jelzi személyes érintettségét, kérve a 
döntést az esetleges kizárásáról. 

Az alpolgármester javasolja, hogy a polgármestert a delegálásával kapcsolatos 
döntéshozatalból ne zárja ki. 
A polgármester javasolja, hogy az alpolgármestert a helyettesítésével kapcsolatos 
döntéshozatalból ne zárja ki. 

A kizárás mellőzésére vonatkozó javaslatot személyenként, a testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett azt elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2014. (XI.3.) 
önkormányzati határozata a döntéshozatalból való kizárásról. 

A képviselő-testület Péntek László polgármestert és Dr. Mohr József Tamás 
alpolgármestert nem zárja ki a delegálással, illetve helyettesítéssel kapcsolatos 
döntéshozatalból. 

Péntek László polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbiak szerint módosítsa 
a polgármester társulási tanácsban történő helyettesítésével kapcsolatos 142/2014. (X.27.) 
önkormányzati határozatát. 

A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2014. (XI.3.) 
önkormányzati határozata a társulási tanácsba történő delegálásról és a helyettesítésről. 

1. A képviselő-testület a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
társulási tanácsába Péntek László polgármestert delegálja. 

2. A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási tanácsába 
delegált Péntek László polgármester akadályoztatása esetén, Dr. Mohr Tamás 
alpolgármester vesz részt a társulási tanács ülésén. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Az önkormányzat tulajdonában álló víziközművek vagyonértékelésének 
megrendelése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2011. évi a víziközmű 
szolgáltatásról szóló CCIX. törvény 12. és 78. §-a értelmében a 2012. július 15-e után 
megkötésre kerülő üzemeltetési szerződéseknél a megkötést megelőzően kell elvégeztetni a 
vagyonértékelést, a meglévő szerződések tekintetében 2015. december 31-ig. 
A polgármester kéri a képviselő-testület felhatalmazását az önkormányzat tulajdonát képező 
ivóvízközmű vagyonértékelésének megrendelésére, valamint a legelőnyösebb ajánlat 
elfogadására. 

Kérdés: 

Liber János képviselő megkérdezi, hogy mennyibe fog ez kerülni az önkormányzatnak. 

Hozzászólás: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a szennyvízberuházás kapcsán volt már 
vagyonértékelés erre vonatkozólag, akkor az 4 millió Ft-ba került. 

Dr. Varga Katalin aljegyző elmondja, hogy Beleg Község Önkormányzata esetében már sor 
került ajánlatok kérésére, ezek közül a legdrágább ajánlat 760.000 Ft + ÁFA volt, a 
legkedvezőbb pedig 350.000 Ft + ÁFA. 

A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2014. (XI.3.) 
önkormányzati határozata az ivóvízközmű vagyonértékelésének megrendeléséről.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Segesd Község Önkormányzata 
tulajdonát képező ivóvízközmű vagyonértékelésének megrendelésére és a 
legelőnyösebb ajánlat elfogadásával, szerződéskötésre. 

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 
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3./ Egyéb ügyek: 

1. Tájékoztatás áramszünetről 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az E-ON által kiküldött értesítő 
szerint 2014. november 18.-án 9.30 órától várhatóan 14.00 óráig áramszünet lesz. Az 
áramszünet érinti az önkormányzat, az óvoda és az iskola épületét is. Az internet és kábel 
televízió esetében megpróbál a polgármester intézkedni, a hozzáférés biztosítása érdekében. 

2. Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények szennyvízbekötése 

Péntek László polgármester elmondja, hogy meg kell kezdeni az önkormányzati intézmények 
szennyvízhálózatra való rákötését. Ennek érdekében szükség van megfelelő vállalkozó 
keresésére. Kéri, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel árajánlat kérésre, és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel szerződéskötésre. 

A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2014. (XI.3.) 
önkormányzati határozata az önkormányzati intézmények szennyvízbekötésének 
megrendeléséről.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Segesd Község Önkormányzata 
tulajdonát képező intézmények szennyvízbekötésére árajánlat kérésére és a 
legelőnyösebb ajánlat elfogadásával, szerződéskötésre. 

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 

3. Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi és 
Szociális Szolgáltató Központ 7562 Segesd, Teleki utca 2. szám alatt, 2014. november 7. 
napján tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lesz. Ennek keretében számos jegyzőkönyv és 
dokumentáció kerül átnézésre, ellenőrzésre. Az intézmény átadásakor ezek a dokumentációk 
be lettek mutatva, akkor a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a többségét el is 
vitte. A polgármester kérte az ellenőrző szervet, hogy lehetőség szerint keressék meg – az 
akkor részükre – átadott anyagokat. 

4. Komposztáló berendezések igénylése 
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A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 
elnöke levélben megkereste az önkormányzatot, hogy a Hulladékgazdálkodási Program 
keretében Segesd község 93 db komposztáló edényben részesül. A polgármester kéri a 
képviselőket, hogy mérjék fel a községben az edényekre vonatkozó igényt, és ezt továbbítsák 
részére. 

5. A védőnő helyettesítése 

Péntek László polgármester tájékoztatást ad arra vonatkozólag, hogy Váradi Andrea vezető 
védőnő feljegyzést írt, amelyben kérte, illetve javasolta, hogy az önkormányzat vegyen fel 
egy helyettes védőnőt. A jelenlegi állás szerint az egyik védőnő gyes-en van, a másik védőnő 
pedig havonta egy hetet tanulmányi szabadságon van. A közel jövőben meg kell oldani a 
helyettesítés kérdését. 

6. A testületi-ülések időpontja 

A polgármester megkérdezi a testület tagjait, hogy melyik nap felelne meg számukra a 
testületi-ülések megtartására.  
A képviselők többsége a hétfői napot tartja megfelelőnek, szinte mindenki akkor ér rá a 
legjobban. 
A testületi tagok megegyeznek abban, hogy a testületi üléseket úgy próbálják meg tervezni, 
hogy azok hétfői napra essenek. 

Liber János képviselő hozzáteszi, hogy a nyári és a téli időszakokban az ülések időpontját 
figyelembe kell venni. Ne legyen pl. nyáron délután öt órakor az ülés. 

7. Az óvoda működése 

Péntek László polgármester elmondja a testületi tagoknak, hogy az óvodáknak folyamatosan 
kell működnie. Voltak ezzel kapcsolatban problémák, de a jövőben reméli, hogy ez a kérdés 
megoldódik azzal, hogy minden szünetben működni fog az óvoda. A képviselő-testület abba 
mehet bele, hogy a két óvodából csak egy működjön. 

8. Lejárt sírhelyek a temetőben 

Liber János képviselő elmondja, hogy többen kifogásolták a faluban, hogy a temetőkben 
kicédulázták a lejárt sírokat.  

Dr. Mohr Tamás alpolgármester hozzáteszi a képviselő által elmondottakhoz, hogy más 
településen is így értesítik a hozzátartozókat a megváltási kötelezettségükről.  
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Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a sírhelymegváltásokból ez idáig 
kb. 1 millió forint folyt be. Ez nem várt bevétel, melyből elsődlegesen a temetők körüli 
kerítéseket kell rendbe tenni, a szükséges pótlásokat elvégezni. 

9. Útfelújítás 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester elmondja, hogy a Coop Áruház – Akác sor felöli - 
feljárója, nagyon rossz állapotban van. Felhívta telefonon az ÁFÉSZ elnökét, de ő nem reagált 
az alpolgármester által elmondottakra. Az alpolgármester javasolja, hogy mivel a 
szennyvízberuházás kapcsán a munkagépek hónapokig ott forgolódtak, és ezzel hozzájárultak 
a feljáró állapotának leromlásához, próbáljon a polgármester beszélni a kivitelezővel az 
esetleges helyreállítás érdekében. 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző


