
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26.-án, 
18.30 órai kezdettel az általános iskola éttermében megtartott munkaterv szerinti üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Liber János, 
Gyöngyösi Norbert, Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint 
Attila képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Segesd 
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Széll Árpádné, a Segesdi 
Sportegyesület elnöke Varga József, valamint Veszner József címzetes 
főjegyző és dr. Varga Katalin aljegyző. 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 
minden tagja jelen van, az határozatképes ülést megnyitja.  

A módosított írásbeli napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.  

Napirendi pontok:  

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

2./ Beszámoló az önkormányzat 2014 évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 16/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

4./ Rendelet a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 
következményeiről szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ A 2015 évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ Pénzügyi tárgyú szabályzat elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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8./ Önköltségszámítási Szabályzat jóváhagyása. 
     Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

9./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról.   

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység: 

A polgármester beszámol az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről. Október 26-án volt az 
alakuló ülés. Október 29.-én a megyeházán tájékoztatót tartottak a megye hét éves fejlesztési 
tervéről. Ennek keretében az önkormányzat a Művelődési Ház felújítását jelölte meg, mellyel 
kapcsolatban jövőben feladat a tervek kidolgozása, aktualizálása az esetleges pályázati 
lehetőség kihasználása érdekében. A tervek szerint a pályázat 100 % intenzitású lenne. 
November 3.-án rendkívüli testületi ülés megtartására került sor, majd november 5.-én a 
Kistérségi Társulási Tanács alakuló ülésére. November 7.-én átfogó tűzvédelmi ellenőrzést 
tartottak a Szociális Szolgáltató Központ épületében. Az ellenőrzés során volt néhány 
hiányosság, azonban ezek pótlása folyamatban van. 

November 8.-án a Bertalanpusztai úttal kapcsolatban volt megbeszélés, melyen Kutas Zsolt is 
részt vett. Tisztázásra került, hogy kinek a tulajdonában van az út. Korábban már a televízió is 
kint volt az út állapotával kapcsolatban. Kiderült, hogy a földes- és a betonos út, egy ingatlant 
képez, mely az államé. A nyugati oldalon a földek bérlője a Classens Kft., ezért a belső földes 
utat neki kell karbantartania. A polgármester javasolja, hogy a jövő évi költségvetésbe 
tervezzék be a szilárd burkolatú út felújításának költségét. Az üresen álló ingatlanokkal 
kapcsolatban pedig megállapodtak abban, hogy a Kutas család vállalja az ingatlanok 
eltakarítását, az önkormányzatra az engedélyezési procedúra hárulna. 
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Liber János képviselő 

A képviselő megkérdezi, hogy ha ez az út az állam tulajdonában van, akkor nem lehetne-e az 
állammal felújíttatni, vagy a felújítás költségeit az állammal megtéríttetni. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Elmondja, hogy az MNV Zrt.-t kell megkérni, hogy járuljon hozzá az út felújításához. Az út 
jó állapotba hozása az önkormányzat kötelessége, hogy az ott élők kulturált 
megközelíthetősége biztosítva legyen. 

Péntek László polgármester  

Hozzáteszi, hogy a már felújított út jó állapotának megőrzése érdekében a jövőben lehet, hogy 
magasságkorlátozást kellene bevezetni, hogy a nagy gépek ne menjenek rá. Elmondja, hogy 
jelenleg is folyik az út javítása, hordják a földdel kevert kavicsot a kátyúkba. 

November 17.-én megrendelésre került a község karácsonyi díszkivilágítása. November 24.-
én Nagyatádon átvételre került 93 db komposztáló láda, melyet ingyenesen bocsátottak az 
önkormányzat rendelkezésére. Bárki igényelhet ládát az önkormányzatnál. 
November 26.-án tartották a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. ülését, melyen 
a Kft. gazdálkodása, tevékenysége volt a téma. Elmondták, hogy a szervezet teljes mértékben 
veszteséges, mivel plusz költségek merültek fel 2014-ben, olyan, mint a rezsicsökkentésből 
adódó költségek, lerakási járulék vagy pl. az útdíj. A Kft. vesztesége 45,5 millió forint.  A 
Kft.-hez tartozó települések pályázhattak kompenzációra, Segesd pl. 7,5 millió forintra 
pályázott, azonban egy településnek sem volt nyertes pályázata. Ebbe nem nyugszik bele a 
marcali polgármester, a minisztériumban fog segítséget kérni. Településsoros kimutatás 
készült a bevételek és kiadások, illetve tartozások alakulásáról. Segesd estében a bevételek és 
kiadások különbözete 3.749.356 Ft, a kintlévőség kb. 24 %-os (1,5 millió forint). A Kft. a 
kimutatott veszteségből levonja a kintlévőségeket, és annak felét – amely esetünkben 
1.130.364 Ft – az önkormányzatoknak be kell fizetnie. A cég neve is megváltozott, MTKSZ 
Nonprofit Kft. 
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön a szükséges hozzájárulás 
biztosításáról. 

A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a szükséges hozzájárulás biztosításáról.   

A képviselő-testület a tartalék terhére 1.130.364 Ft-ban biztosítja az MTKSZ Nonprofit 
Kft.-nek a szükséges hozzájárulást. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót folytatva 
elmondja, hogy a szennyvízre való rákötés folyamatos, illetve az intézmények rákötése is. A 
művelődési ház és a sportöltöző van vissza, de ezeken a helyeken is elkezdődtek a 
munkálatok.  

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban csinálják-e még az útjavításokat. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére elmondja, hogy a vállalkozók elvonultak, csak tavasszal fognak 
visszajönni, de természetesen az okozott károkat, helyre fogják állítani. A főépítésvezető 
biztosította a polgármestert, hogy 2015. április 5.-éig minden el fog készülni. 

Liber János képviselő 

A képviselő felveti, hogy az 1. számú óvodához parkolót kellene kialakítani, mert az 
óvodához érkezők, sehol nem tudnak biztonságosan megállni. A domboldalt kellene 
megfaragni ahhoz, hogy legalább egy sor autó oda tudjon állni. 

Péntek László polgármester 

A képviselő úr felvetésével a jövőben foglalkozni fog az önkormányzat. 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2014. (XI.26.) 
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 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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Kiegészítés, kérdés nincs. 

Hozzászólások:  

Péntek Vince képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A költségvetés III. negyedévi végrehajtására vonatkozó előterjesztést vizsgálva elmondja, 
hogy 2014. szeptember 30.-áig kb. 41 millió forintos megtakarítás mutatkozik az anyagban. 
Felhívja a figyelmet a 18. táblázatra, ahol látható, hogy a szemétszállításra jóval többet költött 
az önkormányzat a tervezettnél.  

Péntek László polgármester 

A szemétszállítás többletkiadását azzal magyarázza, hogy a gyakori a konténerek ürítése a 
temetőknél, ez sokba kerül. Kiemeli, hogy a segélyezésre előirányzott 1,3 milliós keretet, már 
a harmadik negyedév végéig majdnem kimerítette az önkormányzat. Valószínűsíti, hogy év 
végéig nem lesz elegendő az eredeti előirányzat. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Az előirányzat-felhasználással kapcsolatban elmondja, hogy a dologi kiadásokon belül külön 
döntés nélkül lehet átcsoportosítást eszközölni. A segélyezéssel összefüggésben kiemeli, hogy 
2015 évben a települési támogatásra kell nagyobb összeget tervezni, mivel a szociális 
rendszer teljes mértékben átalakul. A lakásfenntartási támogatás is be fog épülni, az 
önkormányzat által nyújtott helyi segélyezésbe. A képviselő-testület felelőssége e tekintetben 
megnő, mivel az önkormányzatok rendeleteikben határozzák meg a települési támogatás 
igénybevételére vonatkozó feltételeket. 

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Az önkormányzati költségvetés – benne az intézményi költségvetés – háromnegyedévi 
végrehajtásáról szóló beszámolót a testület mindkét beszámoló vonatkozásában 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a háromnegyedévi beszámolóról.   

1. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetésének háromnegyedévi 
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
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2. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés háromnegyedévi végrehajtásáról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 16/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

Liber János képviselő, az ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, a módosítással egyetért, azt elfogadásra javasolja. 

Kiegészítés: 

A jegyző az írásos előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy a Kormányhivatal által kiadott 
ajánlásokat figyelembe véve került módosításra a rendelet. Törvénysértő az a rendelkezés 
amely előírja, hogy csak az jogosult szüneteltetni az ingatlan használatát, akinek az adott 
ingatlanban sem állandó lakcíme, sem tartózkodási helye nincsen, mert egy igazgatási 
aktustól teszi függővé a szüneteltetési jogosultságot. Ennek megfelelve került módosításra a 
rendelet. 
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 

28/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 16/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ Rendelet a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról. 
Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

Liber János képviselő, az ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és a rendeletet elfogadásra javasolja. 

Hozzászólások: 
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Dr. Varga Katalin aljegyző  

Elmondja, hogy a hatályos BM rendeletnek megfelelően került összeállításra az 
önkormányzati rendelet. A korábbi gyakorlattól eltérően a rendelet mellékletét képező 
kérelem alapján lehet szociális célú tűzifát igényelni.  

Péntek László polgármester 

Kéri, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagjai, a nemzetiségi önkormányzat tagjaival 
együtt nézzék át a kérelmezők névsorát. Arra is figyelni kell, hogy ne legyen visszaélés a 
tűzifával. 

Liber János képviselő 

Megjegyzi, hogy a tervezett hatásvizsgálatban szerepel önerő, mely a szállításra vonatkozik. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Az alpolgármester a rendelet-tervezetben szereplő jövedelemhatárokra hívja fel a figyelmet. 
Kiemeli, hogy akkor nyújtható a támogatás, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a 31.350 Ft-ot. Véleménye szerint így nem jut támogatáshoz 
több idős, nyugdíjas házaspár. Ők esetlegesen a méltányossági jogkör gyakorlásával juthatnak 
tűzifához. 

Péntek Vince képviselő 

Véleménye szerint az 5 m3 tűzifa érdemi segítséget jelentene a háztartásoknak, családoknak, 1 
m3 tűzifa azonban egy hónapra sem lesz elég. Nagyon sok a kérelem, ehhez képest pedig 
kevés a rendelkezésre álló fa mennyisége. Az elnyert támogatásból megvásárolt 200 m3 fán 
felül már nem lesz mozgástere az önkormányzatnak. 

Széll Árpádné nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez idáig kb. 150 fő jelezte a támogatás iránti igényét. 
Hozzátette, hogy ha megnézik a kérelmezők névsorát, le fog csökkeni a létszám, mivel a 
kérelmezők között szerepelnek olyanok, akik nagyobb mennyiségű tűzifával rendelkeznek. 

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 

29/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 
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a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

5./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 
következményeiről szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

Dr. Varga Katalin aljegyző  

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény 
2012. évi módosítása, felhatalmazta a képviselő-testületeket, hogy rendeletben szabályozzák a 
tiltott, közösségellenes magatartásokat. Az Alkotmánybíróság azonban hatályon kívül 
helyezte a Mötv. ezen rendelkezését, amelyből következőleg az önkormányzatoknak is 
hatályon kívül kellett helyeznie az erre vonatkozó rendeleteiket. A Mötv. 2013. január 1-én 
hatályba lépő módosítása azonban lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testületek rendeletet 
alkossanak a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 
következményiről. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Az előbbi hozzászólást kiegészítve elmondja, hogy a korábban hatályos önkormányzati 
rendeletekben voltak szabálysértési tényállások, de ezek értelmetlenné váltak a jogszabályi 
környezet megváltozása miatt. A most elfogadásra váró rendelet-tervezet sok gyakorlati 
tényállást tartalmaz. 

Liber János képviselő, az ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és a rendeletet a következő módosításokkal 
javasolja elfogadásra. 

1. Véleménye szerint a rendelet-tervezet 9. § b) pontja zavaros megfogalmazású, kéri, 
hogy ez kerüljön pontosításra, aszerint, hogy a kerti hulladék égetésével összefüggően 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki 9.00 óra 
előtt, illetve 18.00 óra után kerti hulladékot éget. 

2. A rendelet-tervezet 10. § i) pontja egészüljön ki azzal, hogy a temetői konténerbe nem 
temetői hulladékot helyez el. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 6. § (1) bekezdés i) pontjában ne szerepeljen a 
görkorcsolya, illetve a gördeszka, mint rendeltetéstől eltérő használat eszköze. 

Péntek Vince képviselő 
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Véleménye szerint fontos lenne, hogy az emberek, a falu lakossága megismerje ezt a 
rendeletet. Javasolja, hogy a kábeltelevízióban részenként vetítsék le annak szövegét. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

A közterületek tisztántartásával kapcsolatban elmondja, hogy legalább az élelmiszerboltok, és 
intézmények előtt meg kellene hagyni a szemeteseket, hogy az emberek ne a földre dobálják a 
szemetet. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Egyet ért a Gyöngyösi Norbert képviselő által elmondottakkal. Nincs olyan sok intézmény a 
községben, hogy ne lehetne kiüríteni az előttük lévő szemeteseket. 

Péntek László polgármester 

Megköszöni a rendelet-tervezetre vonatkozó észrevételeket, és felkéri a testületet a módosító 
javaslatokról való döntésre. 
A polgármester először a Liber János képviselő által javasolt két módosítást bocsátja 
szavazásra, melyet a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

A polgármester ezt követően a Dr. Mohr Tamás alpolgármester által javasolt módosítást 
bocsátja szavazásra, melyet a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogad. 

A polgármester a módosító javaslatok elfogadása után az így módosított rendelet tervezetet 
bocsátja szavazásra, melyet a testület ugyancsak 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének következményeiről 

6./ A 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Veszner József címzetes főjegyző elmondja, hogy a törvényességi ellenőrzést ellátó szervek 
vizsgálják a belső ellenőrzési tevékenységet. Korábban ez kistérségi szinten szerveződött, és 
évi 800 ezer Ft-ot kellett az önkormányzatnak hozzájárulásként kifizetni. 
A megkötésre váró megállapodás értelmében 2015-ben 300 ezer Ft + ÁFA összegért, három 
vizsgálatot fog elvégezni az I-Audit Kft. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a belső ellenőrzésről.   

1. A képviselő-testület a 2014. évi belső ellenőrzési feladat elvégzésével az I-Audit 
Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft-t bízza meg a bruttó 127.000 Ft-os vállalási ár 
elfogadásával. 

2. A testület a 2015 évi belső ellenőrzés keretében a szabályszerűségi vizsgálat 
elvégzését illetve a költségvetési és a zárszámadási rendelet megfelelőségének 
vizsgálatát határozza meg. A 2015 évi ellenőrzésre a 300.000 Ft+ÁFA díjat 
elfogadja. 

3. A testület utasítja a polgármestert arra, hogy a 2014. évi tervezett, illetve a 2015 
évre meghatározott belső ellenőrzési feladatokra a megbízási szerződést kösse meg.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 

7./ Pénzügyi tárgyú szabályzat elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester kérésére az aljegyző indokolja a szabályzat elfogadásának szükségességét, 
tekintettel a jogszabályi környezet változására, valamint a jogkörök pontosítására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata pénzügyi szabályzat jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 
rendjének szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Péntek László polgármester 

Talián Bálint Attila képviselő az üléstermet elhagyja, a képviselő-testület 6 fővel ülésezik 
tovább. 

8./ Önköltségszámítási Szabályzat elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester kérésére az aljegyző indokolja a szabályzat elfogadásának szükségességét, 
tekintettel az önköltségszámítás során alkalmazott kalkulációs séma fontosságára, valamint a 
községben felmerülő, önkormányzati intézmények igény szerinti használhatóságára. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Gratulálni szeretne a szabályzatot készítőnek, mivel nagyon pontos és alapos munkát végzett. 
Ez a szabályzat alapját fogja képezni az egyes helyiségek és eszközök igénybevételének. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Javasolja, hogy a helyiségek igénybevételére vonatkozó megállapodások 3. pontja egészüljön 
ki a következő mondattal: „A díj számításánál minden megkezdett óra, egésznek tekintendő.” 

A polgármester először a módosító javaslatot bocsátja szavazásra, majd annak 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül történő elfogadása után az így módosított 
szabályzat-tervezetet, melyet a testület ugyancsak 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata önköltségszámítási szabályzat jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület az önköltségszámítási szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete 
szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Talián Bálint Attila képviselő visszatér a terembe, a képviselő-testület 7 fővel ülésezik tovább. 

9./ Egyéb ügyek 
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1) Fogászati eszközök értékesítése: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester  

Úgy érzi, hogy a fogorvos fel kívánja számolni a szociális szolgáltató központban folytatott 
tevékenységét, és szeretne a Szabadság téren lévő lakásához települni.  

Veszner József címzetes főjegyző 

Elmondja, hogy volt erre irányuló kérelme a fogorvosnak, de a pályázati fenntartási 
kötelezettség miatt ez nem lehetséges.  

Kérdés nincs. 

A polgármester javasolja a használt fogorvosi eszközök értékesítését, a Duo Dental Praxis 
Kft. számára. 

A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata fogorvosi eszközök értékesítéséről.   

1. A testület egyetért az alábbi felesleges fogorvosi eszközök Duo Dental Praxis Kft. 
számára történő értékesítésével: 

• 1 db X-MIND 56483 gyári számú, 07237492 széria számú, de GÖTZEN s.r.l. 
Italy Image system X, fogászati röntgenkészülék, 

• 1 db Anthos fogászati kezelőegység 
• 1 db HS 62A Chirana (IF-17) hőlég-sterilizátor 

2. A képviselő-testület az 1. pontban felsorolt eszközök eladási árát 99.000 Ft-ban 
állapítja meg, felhatalmazva a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

2) Vízi-közmű vagyonértékelése: 



#  13

Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester javasolja a vízi-közmű vagyonértékelésének megrendelését, melyhez három 
cégtől is kértek ajánlatot, azok az alábbiak: 

1. Dél-Víz Zrt.       2.618.000 Ft + ÁFA 
2. HO-RI Bt.            700.000 Ft + ÁFA 
3. Karanta Zrt.          450.000 Ft + ÁFA 

Az üzemeltetővel történt egyeztetés alapján a Karanta Zrt. megbízását javasolja. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata vagyonértékelés megrendeléséről.   

A képviselő-testület a vízi-közmű vagyonértékelésének elvégzésével a legelőnyösebb 
(legkisebb díj) ajánlatot tevő KARANTA AUDIT Zrt-t bízza meg, felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére. A testület a fedezetet a koncessziós díjban jelöli 
meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

3) Mária-telepi temető kerítésének felújítása: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a Tüskevári temetőnél is meg kellene nézni a 
kerítés állapotát, főleg a temető északi részén. Elmondja, hogy sokan szóltak már neki a 
temetők állapota miatt. A Tüskevári temetőnél tervezték a veszélyes fák kivágását, de ez nem 
történt meg. Lépni kellene az ügyben, legalább a két legveszélyesebb fát ki kellene vágatni. 
Kéri, hogy a testület foglaljon állást ebben az ügyben.  

Takácsné Illés Henriett képviselő 

Megkérdezi, hogy milyen költséget jelentene a fák kivágatása. 

Péntek László polgármester 
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A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem a pénz az elsődleges szempont, hanem 
a temető parkjellegének a megőrzése. Ígéretet tesz arra, hogy másnap kimennek Liber János 
képviselővel a temetőbe, és pontosítják, hogy melyik fákat kellene kivágatni. 
A Mária-telepi temető felújítására vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata temetői kerítés felújításáról.   

A testület egyetért a Mária-telepi temető kerítésének felújításával. A fedezetet a 
sírhelymegváltásokból beszedett bevétel biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Veszner József címzetes főjegyző 

A temetői díjak évenkénti kötelező felülvizsgálatával kapcsolatban javasolja, hogy a testület 
állapítsa meg, hogy azok felülvizsgálata 2014. évben megtörtént, a díjak részben emelve 
lettek, újabb emelést a testület nem tart szükségesnek. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról.   

A képviselő-testület megállapítja, hogy a temetői díjak felülvizsgálata 2014. évben 
megtörtént, a díjak részben emelve lettek, újabb emelést nem tart szükségesnek. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4) Közbeszerzés kiírása: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata közbeszerzés kiírásáról.   
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A testület a nem közművel gyűjtött szennyvíz gyűjtésére közbeszerzési eljárás 
megindításáról határoz. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5) Élelmezésvezetői megbízás: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Szita Lajosné nem kérte ügyének zárt ülésen való tárgyalását. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága javasolja, hogy Szita Lajosné munkabére 25.000 Ft munkáltatói döntéssel növelt 
legyen, és így a havi illetménye 143.000 Ft-ban legyen megállapítva. 

A polgármester először a módosító javaslatot bocsátja szavazásra, majd annak 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett történő elfogadása után az így 
módosított javaslatot, melyet a testület ugyancsak 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata élelmezésvezető megbízásáról.   

A képviselő-testület az élelmezésvezetői feladatok ellátásával 2014. december 1 
napjától Szita Lajosné Segesd, Dózsa tér 12. szám alatti lakóst bízza meg. Illetményét 
havi 143.000 Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6) Karácsonyi moziműsor fedezetének biztosítása: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a múzeumban van lehetőség filmet nézni, folyamatos filmvetítéses program 
van.  
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Talián Bálint Attila képviselő 

Elmondja, hogy a művelődési házban megszervezésre kerülő mozit nem lehet 
összehasonlítani a múzeumi filmvetítéssel. Egy 3D-s moziműsor teljesen más hatást kelt, mint 
egy sima filmvetítés. Ez egy egyszeri extra lehetőség, melyet biztosítsanak a község 
lakosságának. 

Liber János képviselő 

Az előzőekben elmondottakhoz hozzáteszi, hogy biztosítsa ezt a lehetőséget a testület, ne 
mondják a fiatalok, hogy miattuk nem lesz mozi a községben. 

A polgármester mozivetítésre vonatkozó javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata karácsonyi műsor fedezetének biztosításáról.   

A képviselő-testület a karácsonyi műsor (3 D-s filmvetítés) fedezetét, azaz 127.000 Ft-
ot a tartalék terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

7) Közmunkaszervező beállítása: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A közmunkaszervező beállítására vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata közmunkaszervező beállításáról.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a közmunkaszervező 
2015. március 1-től történő beállítására a szükséges intézkedéseket (pályázat kiírása, 
stb.) tegye meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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8) Pályázat védőnői állásra: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vezető védőnő jónak látná, hogy 
határozott időre az önkormányzat foglalkoztatnak egy helyettes védőnőt, a feladatok 
hatékonyabb ellátása érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata pályázat kiírásáról.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a védőnő határozott időre 
történő helyettesítésére a pályázati felhívást tegye közzé. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

9) Mikulásnapi ajándékcsomag fedezetének biztosítása: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester kéri, hogy ne csak a Mikulásnapi ajándékcsomagok, hanem az önkormányzati 
dolgozók részére nyújtandó szaloncukrok fedezetét is biztosítsa a képviselő-testület a tartalék 
terhére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata fedezet biztosításáról.   

A képviselő-testület a tartalék terhére 200.000 Ft-ban biztosítja a Mikulásnapi 
ajándékcsomagok, valamint az a dolgozóknak nyújtandó szaloncukor pénzügyi 
fedezetét. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

   10.) Közalkalmazotti jutalmak fedezete: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 2014-ben négy fő önkormányzati 
dolgozó ment nyugdíjba, őket szeretné megjutalmazni. Egy ünnepség keretében szeretne 
köszönetet mondani a munkájukért. A munkájuk elismeréseként nettó 100.000 Ft összegű 
jutalmat javasol részükre átadni. 
Elmondja, hogy 2013-ban minden önkormányzati dolgozó 100.000 Ft összegű jutalmat kapott 
év végén. Idén kicsit rosszabb a költségvetés, ezért javasolja, hogy minden önkormányzati 
dolgozó nettó 50.000 Ft összegű Erzsébet-utalványban részesüljön. Ez az önkormányzatnak 
2.816.370 Ft-ba kerül, melyet a tartalék terhére biztosítana. 

A polgármester javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata fedezet biztosításáról.   

A képviselő-testület egyetért a közalkalmazotti munkakörben dolgozók és a 2014 évben 
nyugdíjba vonult dolgozók év végi jutalmazásával, ahhoz a fedezetet 2.816.370 Ft 
összegben, a tartalék terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

     11.) Buszvárók üvegezéséhez fedezet biztosítása: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy három buszmegállóról van szó, a 
TSZ előtti, a Pálinkaháznál lévő és a lászlómajori buszvárókról. Ez 200.000 Ft-ba kerülne, és 
4+4 mm-es üveggel lenne elkészítve, ami törhetetlen. 

Kérdés: 

Németh Bernadett Erika a Jobbik segesdi szervezetének elnöke 

Megkérdezi, hogy Lászlómajorban a Kaposvár felé vezető úton is lesz-e buszmegálló. 
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Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy sajnos a Közút nem járul hozzá a buszmegálló kialakításához, csak buszváró 
szigetet lehetne létrehozni. 

Hozzászólás: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Az alpolgármester jelzi, hogy a Lászlómajorban élők kérték, hogy a bolt elé az önkormányzat 
állítson fel egy padot, ahova le lehetne ülni. 

Péntek László polgármester 

Természetesen biztosítja az önkormányzat a padot. 

A buszvárók üvegezésének pénzügyi fedezetére vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata fedezet biztosításáról.   

A képviselő-testület a tartalék terhére 200.000 Ft-ban biztosítja a buszvárók 
üvegezésének pénzügyi fedezetét. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

     
    12.) Konyhai dolgozó munkaviszonya: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Varga László konyhai dolgozónak 2014. december 
31.-én lejár a határozott idejű munkaszerződése. Mivel a konyhán szükség van férfi 
munkaerőre, és a többi konyhai dolgozó is meg van elégedve a munkájával, javasolja, hogy 
munkaszerződését határozatlan idejűre alakítsa át az önkormányzat. 

Varga László nem kérte munkaviszonyával kapcsolatban zárt ülés tárgyalását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



#  20

A polgármester javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata a konyhai dolgozó munkaszerződésének határozatlanná 
alakításáról. 

A képviselő-testület Varga László Segesd, Rákóczi utca 11. szám alatti lakos, konyhai 
dolgozó munkaszerződését 2015. január 1. napjától határozatlanná alakítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

   13.) A korábbi képviselő-testület laptopjairól való döntés: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés:  

A polgármester elmondja, hogy a 2010-2014-es ciklusban dolgozó képviselők – a munkájuk 
segítése érdekében – laptopokat kaptak. Ezek a műszaki cikkek az évek során teljesen 
leamortizálódtak, elértéktelenedtek. Javasolja, hogy a laptopok kerüljenek a volt képviselők 
tulajdonába. A nyilvántartásból való kivezetéshez (selejtezéshez) szakértői véleményre van 
szükség. A polgármester javasolja továbbá, hogy a 2014. októberi választásokon 
megválasztott képviselők részesüljenek iPad-okban, mivel ezek a termékek értékállóak. 

A polgármester felhatalmazást kér a képviselő-testülettől, hogy a régi laptopokra vonatkozóan 
beszerezze a szakértői véleményeket, valamint, hogy ajánlatot kérjen az iPad-ok beszerzésére 
és a legjobb ajánlat elfogadásával a megvásárlásra. 

A polgármester javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata szakértői vélemény és árajánlat beszerzéséről. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a régi laptopokra vonatkozó 
szakértői vélemény beszerzésére, valamint hét darab iPad-re vonatkozóan árajánlat 
kérésére és a legjobb ajánlat elfogadásával megvásárlásra. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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  14.) A DRV Zrt. számlavezetés és hitel-közbeszerzési eljárás lezárása, szerződéskötés 
engedélyezése: 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a DRV Zrt. jelenleg érvényben lévő szerződése 
értelmében a folyószámlahitele a K&H Bank Zrt-nél 2014. december 31.-én lejár. A 
működéshez azonban további külső forrás biztosítása szükséges.  
A DRV Zrt. kéri a Közgyűlést, hogy engedélyezze a közbeszerzési eljárás lezárásaként az 
érvényes ajánlatot benyújtó K&H Bank Zrt-ét a közbeszerzési eljárás nyerteseként kihirdetni 
és adjon felhatalmazást a közbeszerzési eljárás nyertesével kötendő szerződés aláírására a 
Társaság vezérigazgatója számára. Mivel Segesd Község Önkormányzata 10.000 Ft névértékű 
részvénnyel rendelkezik a DRV Zrt.-nél, szavazati joga van az önkormányzatnak. 

A polgármester kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a DRV Zrt. által küldött levél 
mellékletét képező szavazólapon, „igen” szavazatot adjon. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2014. (XI.26.) 
önkormányzati határozata szavazat leadásáról. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert „igen” szavazat leadására, a 
jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólap tartalmának megfelelően. 

Határidő: 2014. december 5. 
Felelős: Péntek László polgármester 

   15.) Egyéb témák: 

Németh Bernadett Erika a Jobbik segesdi szervezetének elnöke 

Megkérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy a vásártéren lévő kettőskeresztnél, a 
közmunkások fűnyíróval levágják a dombokon a füvet. 

Péntek László polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy természetesen van rá lehetőség, ehhez azonban 
másfajta fűnyíróra lesz szükség. 

Péntek László polgármester 
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy december 19-én lesz a Mindenki Karácsonya az 
általános iskola tornatermében. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy elkészült az önkormányzat épületének és a kápolnának a kivilágítása. A 
kápolna további kivilágítását a Segesdért Alapítvány fizette. Erre szervezetek gyűjtést, de a 
kifizetett összeg 10 %-a jött csak be. Az alpolgármester bejelenti, hogy lemond fél havi 
tiszteletdíjáról az előbbi célra. 

Talián Bálint Attila képviselő 

Bejelenti, hogy ő is hozzátesz további 10 %-ot az elkészült kápolna kivilágításának 
költségéhez. 

Péntek Vince képviselő 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ady Endre utca végén nincs járda, az utolsó 
családi ház előtt. Megkérdezi, hogy van-e lehetőség ennek elkészítésére.  

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy semmi akadálya a járda elkészítésének, közmunkások is meg tudják csinálni, 
a tavasszal sort kerít rá az önkormányzat. 

Liber János képviselő 

Tolmácsolja a Borbarát Körnek a kérését, miszerint figyelje az önkormányzat a pályázati 
lehetőségeket a „borház” felújítására. 

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

Kmf. 

 Péntek László  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző


