
J e g y z ő k ö n y v  

Készült Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 29.-én, 15 
órai kezdettel a Községházán megtartott – telefon útján összehívott – soron kívüli üléséről.  

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

Távol maradt: Talián Bálint Attila képviselő. 

A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2014. (XII.29.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás üzletrész megvételére vonatkozó ajánlata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Tűzcsapok cseréje. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Hulladékkal kapcsolatos ügyek. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ Kártérítési igény. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ Köztartozás mentességgel kapcsolatos tájékoztatás. 
Előadó: Péntek László polgármester 

1./ DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala. 
Előadó: Péntek László polgármester 



#  2

A polgármester ismerteti a DRV Zrt levelét, javasolva a közgyűlési határozati javaslatok 
elfogadását, felhatalmazását a szavazólap aláírására, haladéktalan megküldésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2014. (XII.29.) 
önkormányzati határozata levélben történő szavazásról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által megküldött, a jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólapon határozati 
javaslatokat elfogadja, a szavazólap aláírására, határidőre történő megküldésére 
felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás üzletrész megvételére vonatkozó ajánlata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati Társulás vételi ajánlatot tett az önkormányzatnak a BIOKOM Nonprofit Kft-
ben meglévő 45.652 Ft. névértékű, az Önkormányzat tulajdonát képező osztatlan közös 
tulajdonú hányad névértéken történő megvásárlására. Javasolja az értékesítés elhatározását, 
felhatalmazását a jogügylethez kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére, azzal a kikötéssel, 
hogy a vételár összege kerüljön beszámításra a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé 
fennálló önkormányzati kötelezettségbe. 

Javasolja továbbá, hogy képviselő-testülete értsen egyet a „Mecsek-Dráva 
Hulladékgazdálkodási Program – települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” Projektben megvalósult létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog 
alapításával és hatalmazza fel a Társulási Tanácsot, a kijelölt üzemeltetővel a vagyonkezelői 
szerződés megkötésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A határozati javaslatok mindegyikét 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2014. (XII.29.) 
önkormányzati határozata üzletrész értékesítéséről.   
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1./ A képviselő-testület akként határoz, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft-ben meglévő 
45.652 Ft. névértékű, az Önkormányzat tulajdonát képező osztatlan közös tulajdonú 
hányadot a beterjesztett üzletrész adásvételi szerződésben írtak szerint értékesíti a 
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás javára, az üzletrész névértékével megegyező 
vételáron. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza Péntek László polgármestert, hogy az üzletrész 
értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést és az ügylethez kapcsolódó 
jognyilatkozatokat Segesd Község Önkormányzata nevében aláírja. A képviselő-testület 
egyetért azzal, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló 
önkormányzati kötelezettségbe a vételár összege beszámításra kerüljön. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza Péntek László polgármestert, hogy a Mecsek-
Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló kötelezettség és a vételár kompenzációjára 
vonatkozó jognyilatkozatot megtegye. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2014. (XII.29.) 
önkormányzati határozata vagyonkezelői jog alapításáról.   

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 16/2014. (08.14.) számú határozata 
alapján Beleg település képviselő-testülete egyetért a „Mecsek-Dráva 
Hulladékgazdálkodási Program – települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” Projektben megvalósult létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog 
alapításával és felhatalmazza a Társulási Tanácsot, a kijelölt üzemeltetővel a 
vagyonkezelői szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Tűzcsapok cseréje. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a József Attila utca 6. és az 
Iskola utca 4. szám alatti ingatlanok előtti tűzcsapok meghibásodtak, az üzemeltető szerint 
cseréjükre lenne szükség, melynek költsége 277.218 Ft lenne. A csere díja akár a koncessziós 
díjból is fedezhető lenne. Elmondja, hogy a csere szükségessége akkor vetődött fel, amikor az 
iskolai tűzi víztározó ellenőrzésekor azt állapították meg, hogy az abban tárolt víz 
szennyezett, nem felel meg oltóvíznek. A megfelelő kapacitású tűzcsapokkal a tározó 
kiváltható lenne, de annál is fontosabb érdek az, hogy egy esetleges környékbeli épülettűznél 
a megfelelő mennyiségű oltóvíz a tűzoltók rendelkezésére álljon. 

Kérdés nincs. 



#  4

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Emlékeztet arra, hogy a tározóra a tornaterem építése miatt volt szükség. A feltárt 
hiányosságot az intézmény működtetője felszámolta. Nem érti a tűzcsapok cseréjének 
indokát, ugyanis a cserével azok kapacitása nem változik. 

Liber János képviselő 

Megállapítja, hogy a cserére javasolt tűzcsapok a tározó közelében, 100 méteren belül 
vannak, ennek ellenére nem ellenzi a cseréjüket, ha azzal biztonságosabb vízvételi lehetőséget 
tudnak biztosítani. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Az iskola közelsége miatt támogatja a tűzcsapok cseréjét. 

A polgármester javasolja a munka megrendelését, az arra történő felhatalmazását. A 
koncessziós díj terhére történő cserére vonatkozó javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2014. (XII.29.) 
önkormányzati határozata tűzcsapok cseréjéről. 

A képviselő-testület egyetért a József Attila utca 6. és az Iskola utca 4. szám alatti 
ingatlanok előtti tűzcsapok koncessziós díj terhére történő cseréjével. A tűzcsapok 
cseréjének költségét bruttó 277.218 Ft-ban elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a 
munka megrendelésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztat arról, hogy a Társulási Tanács az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot elfogadta, ezt javasolja a testületnek is. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Az írásos határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2014. (XII.29.) 
önkormányzati határozata társulási megállapodás módosításáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

1. A társulási megállapodásban fejezetenként az egyes címek arab számokkal 
sorszámozásra kerülnek.  

2. Az  I. Általános rendelkezések fejezet 7.) pont helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 A Többcélú Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén 
alelnök látja el. 

3. Az V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezet 2. társulás szervei cím 
4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4.  Társulási Tanács alelnöke 

4. Az V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezet 5. A Társulási Tanács 
Elnöke cím 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.) A Társulási Tanács alakuló (vagy újraalakuló) ülésén tagjai sorából minősített 
többséggel elnököt választ.  

5. Az V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezet 6. A Társulási Tanács 
Alelnöke cím 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.) A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából minősített többséggel, az 
elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök személyére 
az elnök tesz javaslatot. 

6. Az V. A Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezet 8. ágazati bizottságok 
cím 5. pontja, mely a bizottságok felsorolását tartalmazza törlésre kerül. 

7. A VI. A társulási szervek működési szabályai fejezet 1. A Társulási Tanács működési 
szabályai A Társulási Tanács alakuló ülése cím 1 - 4  pontjai helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

1.) A Társulási Tanács alakuló ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
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2.) Az alakuló ülés kötelező napirendje: 
- a Többcélú Társulás megalakulásának kimondása, 
- a tisztségviselők megválasztása, 

8. VIII. A Többcélú Társulás pénzügyi, vagyoni alapja, fejezet 1. A Többcélú 
Társulás pénzügyi forrásai cím 5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.) Befizetés átutalással történik társulásnak a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 
számlájára. A Többcélú Társulás megalakulásának évében a társulás tagja az 
önkormányzat folyó évi költségvetés tervezésében szereplő népességszám után 
számított 190 Ft/fő/év összegű hozzájárulást fizet. Ezt követően a Társulási Tanács – 
amennyiben változtatni szándékozik a hozzájárulás összegén – minden év november 31-
ig dönt a következő évi hozzájárulás mértékéről.  

9. VIII. A Többcélú Társulás pénzügyi, vagyoni alapja fejezet, 1. A Többcélú 
Társulás pénzügyi forrásai cím 6) pont e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

e) A Tanács elé került követeléseket minden esetben egy külön a követelésre kiterjedő 
határozatba kell foglalni. Ezen határozatban a döntésnek megfelelő határidőket és 
eljárásrendet kötelezően rögzíteni kell. A határozatban a fizetés határidőre való 
teljesítésének elmaradása esetére, azonnali beszedési megbízást kell kikötni (inkasszó). 
Az inkasszó benyújtása a társulás részéről a teljesítési határnapot követő 8. munkanap. 

10. VIII. A Többcélú Társulás pénzügyi, vagyoni alapja fejezet, 5. A Rinyamenti 
Szociális Szolgáltató Központ cím 2) Az intézmény működési és fenntartási 
költségeinek viselése első három bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2.) Az intézmény működési és fenntartási költségeinek viselése:  

a) A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
évente az államháztartási törvényben előírt határidőig  meghatározza az intézmény 
költségvetését. Az elfogadott intézményi költségvetés alapján a társult településekkel 
közlik a település működési területén végzett szolgáltatás illetve a település lakosai által 
igénybevett szolgáltatás állami támogatáson és térítési díjon felüli költségét. 

b) Az intézmény általános működési költségeit feladatarányosan kell felosztani az egyes 
feladatellátásokra. 

c) A költségvetés alapján meghatározott költségeket a település képviselő-
testületei megtárgyalják, s elfogadását követően március 15-ig és szeptember 15-ig 
egyenlő részletekben megfizetik a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulásnak. A költségvetési beszámoló elfogadását követően ismételten meghatározzák 
a települések által fizetendő költségeket, s a szükséges többlet befizetéseket a következő 
hónapban kell megfizetni. 

11. VIII. A Többcélú Társulás pénzügyi, vagyoni alapja fejezet, 5. A Rinyamenti 
Szociális Szolgáltató Központ cím 2) Az intézmény működési és fenntartási 
költségeinek viselése négy –hét bekezdése elé d) e) f) g) betűjel kerül. A cím alatti 
szövegrészben a „normatíva”kifejezés helyébe „támogatás” kifejezés kerül. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Hulladékkal kapcsolatos ügyek. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester a temetői konténerekkel kapcsolatos problémákról tájékoztatja a képviselőket. 
Elmondja, hogy a konténerekbe, illetve mellettük, rendszeresen elhelyeznek nem temetői 
hulladékot is, emiatt áldatlan állapot alakul ki a konténerek körül. Megoldásnak a konténerek 
kamerákkal történő figyelését tartaná, kéri, hogy a testület értsen egyet az erre vonatkozó 
árajánlatok beszerzésével. 

Tájékoztatja a képviselőket Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár leveléről, mely szerint 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak 2015. január 1-től nem változnak, megegyeznek 
a 2014. december 31.-én hatályos mértékkel. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Arra hívja fel a figyelmet, hogy a kamerák esetleges elhelyezésének jogszabályi feltételei 
vannak. 

Liber János képviselő 

Szerinte megoldást jelenthet az is, ha a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletben 
foglaltakról a Tompa Mihály utca lakóit tájékoztatnák, a másik temetőkhöz pedig kihelyeznék 
a tájékoztatást, ugyanis rendeletük alapján közigazgatási bírsággal sújtható, aki a temetői 
konténerbe nem temetői hulladékot helyez el. 

A polgármester az árajánlatok beszerzésére vonatkozó javaslatát szavazásra bocsátja és a 
testület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 
szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2014. (XII.29.) 
önkormányzati határozata árajánlat beszerzéséről. 

A képviselő-testület egyetért a temetői kamerák felszerelésére vonatkozó árajánlatok 
beszerzésével.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ Kártérítési igény. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a felújított 
csatornaszakasszal érintett ingatlan tulajdonosa kártérítési igényt nyújtott be, mivel a 
kivitelezés során a napraforgóban (03/4 hrsz) és a búzában (019/2 hrsz) 805.000 Ft káruk 
keletkezett. Megítélése szerint a kivitelezéssel érintett terület jóval kisebb, mint a jelzett 2 ha. 
Természetesen nem zárkózhatnak el a jogos kárigény elismerésétől, de annak mértékét 
szakértői véleménytől teszik függővé. Emlékeztet arra, hogy a felújítási munkákkal nem 
lehetett várni, mivel a csatornaszakasz felújításának elmaradása meghiúsította volna a 
próbaüzem indítását.  

A polgármester e napirend keretében számol be arról, hogy a tönkrement fogorvosi 
röntgenkészülékre az alulbiztosítás következtében a biztosító mindössze 76.752 Ft-ot fizet. 
Tekintettel arra, hogy a fogszakorvosi ellátások finanszírozásának feltétele a készülék 
alkalmazása, javasolja a 2014 évi tartalék terhére új készülék cserével történő beszerzését.  
Annak bekerülési költsége a rossz készülék leadásával 650.000 Ft lenne. A feladat-ellátási 
szerződés szerint a csere az önkormányzat kötelezettsége. 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2014. (XII.29.) 
önkormányzati határozata röntgenkészülék beszerzéséről. 

A képviselő-testület egyetért a fogszakorvosi rendelőhöz új röntgenkészülék 
beszerzésével. Annak fedezetéül 650.000 Ft-ot biztosít a tartalék terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ Köztartozás mentességgel kapcsolatos tájékoztatás. 
Előadó: Péntek László polgármester 

E napirend keretében a polgármester tudatja, hogy minden képviselő szerepel a NAV 
köztartozásmentes adatbázisában. 

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

Kmf. 

 Péntek László  Veszner József 
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 polgármester  címzetes főjegyző


