
J e g y z ő k ö n y v  

Készült Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12.-én, 17 órai 
kezdettel az általános iskola éttermében megtartott üléséről. (A meghívóban jelzett helyszín az 
önkormányzati épület fűtés meghibásodása miatt változott.)  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Liber János, 
Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett, Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert képviselők, 
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a Segesdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Veszner József címzetes főjegyző, Dr. Varga Katalin aljegyző, Varga 
József a Segesdi Sportegyesület elnöke, Illés Tibor az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesület és a Civitas Egyesület elnöke. A testületi tagokon és a meghívottakon kívül 1 fő 
segesdi lakós is jelen van az ülésen. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (II.12.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2./ A 2015. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

3./ A szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

4./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása. 

          Előadó: Péntek László polgármester 

5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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8./  A gazdasági program elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

9./ Önkormányzati ingatlanok értékesítése.  
Előadó: Péntek László polgármester 

10./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. 

Kiegészítés: 

A polgármester a 166-os határozattal kapcsolatban elmondja, hogy a kerítés legyártása 
ügyében intézkedett, a konkrét árajánlat az ülés napjáig nem érkezett meg. A 177-es 
határozattal kapcsolatban arról tájékoztat, hogy a közmunka programok a tervezettnél később 
indulnak, ezért a közmunkaszervező beállítása is a nagyobb létszámú foglalkoztatás 
beindulásakor indokolt. 

Kérdések: 

Liber János képviselő kérdésére válaszolva közli, hogy a jó idő beálltával a kijelölt temetői 
fák kivágására sor kerül. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A 175-ös határozat kapcsán nyugtázza a buszvárók üvegezését, megállapítva, hogy még nem 
rongálták meg azokat. 

Miután több kérdés hozzászólás nincs, a polgármester kéri a jelentés elfogadását. Az írásos 
határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (II.12.) 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 
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Felelős: Péntek László polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység: 

A polgármester beszámol arról, hogy állampolgári kezdeményezésre Ötvöskónyi 
Polgármesterével közösen keresték meg a VOLÁN-t a vasárnapi buszjáratok ügyében, mivel 
nem biztosított a Nagyatádra bejárok vasárnapi közlekedése.  
A kezdeményezésnek aláírásokkal adtak kellő hangsúlyt. A közlekedési vállalat azt közölte, 
hogy nem áll módjában a kért járat beindítása, mivel az a kevés igénybevevő miatt 
gazdaságtalan lenne.  
A közmunkaprogrammal kapcsolatban arról számol be, hogy március 1-től 18 fő kezdi meg a 
munkát. Közülük 10 főt a mezőgazdasági programban foglalkoztatnak, 5 fő a térkő 
készítésben vesz részt, míg 3 fő az illegális hulladéklerakók felderítését felszámolását lesz 
hivatott elvégezni.  
Elmondja, hogy további 10 fő foglalkoztatására nyújtottak be igényt a belvíz-elvezetési 
feladatokhoz, 5 főre az út-karbantartásokhoz, 20 főre hosszú távú foglalkoztatáshoz. Tervezik 
egy 5 fős fakitermelő brigád felállítását is. 

Tájékoztatja a testületet arról, hogy az Ernyes ház teljes felújításához megérkezett a három 
árajánlat, melyek közül a legolcsóbb 13.337.945 Ft, míg a legdrágább 15.190.178 Ft. 
Meggondolandónak tartja, hogy ilyen ráfordítással felújítsák-e az épületet. Kéri a beszámoló 
tudomásulvételét. 

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 15/2015. (II.12.) 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./ A 2015. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy még meglehetősen nyers az anyag, de a bizottsági ülésen 
részletes tájékoztatást kaptak a tartalmát illetően. A költségvetés elkészítése során megtörtént 
az egyeztetés a Tündérkert Óvoda vezetőjével.  

Kérdés nincs. 
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Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

Elmondja, hogy bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, azt első fordulós tárgyalásra 
alkalmasnak tartja. Ismerteti a főszámokat, kiemelve, hogy a tervezet 41 milliós 
pénzmaradványt tartalmaz, melynek pontosítása, vagyis a helyesbített pénzmaradvány 
megállapítása a zárszámadás tárgyalásakor fog megtörténni. Külön szól az önállóan működő 
Tündérkert Óvodáról, mely intézmény költségvetése is része az önkormányzati 
költségvetésnek.  
Jóleső érzéssel nyugtázza, hogy a 2015-ös év lesz az első, amikor viszonylag kis összeget kell 
hozzátenni az intézményi költségvetéshez önkormányzati forrásból, mert a feladat 
finanszírozás a költségeket nagyrészt lefedi. A hozzájárulás összege 2.300.000 Ft-tal tervezett. 

Liber János képviselő az Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság elnöke 

Bizottsága is megtárgyalta a 2015 évi költségvetés tervezetét, azt első fordulós tárgyalásra 
alkalmasnak tartják. 

Dr. Mohr Tamás polgármester 

A feladatfinanszírozás, ezen belül a szociális és gyermekjóléti normatíva kötöttségére, az 
elszámolási kötelezettségre hívja fel a figyelmet, mert a nem célirányosan felhasznált 
támogatást vissza kell fizetni. A korábbi évekhez képest a beterjesztett költségvetést 
kifejezetten jónak tartja, a hét százalékos tartalék kellő biztonságot ad a gazdálkodáshoz. A 
végleges költségvetéshez a tervezetet jó alapnak tartja. 

A polgármester a bizottsági vélemények, az elhangzott hozzászólások alapján javasolja, hogy 
a testület állapítsa meg, hogy a szükséges pontosítások elvégzése után, érdemi változtatás 
nélkül, a második fordulós elfogadásra alkalmas a rendelet tervezet. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (II.12.) önkormányzati 
határozata a költségvetés tárgyalása kapcsán.   

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tervezetét a szükséges pontosítások 
elvégzése után, érdemi változtatás nélkül, a második fordulós elfogadásra alkalmasnak 
tartja. 

Határidő: következő ülés 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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Kiegészítés, kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Liber János képviselő, az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. Részletesen ismerteti 
az egyes támogatási formákat, kiemelve, hogy azok továbbra is garantálják a rászoruló 
családok, személyek segítését. 

Péntek Vince képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

Az ő bizottságuk is tárgyalta az anyagot és elfogadásra javasolják. Megállapítja, hogy a 
rendelkezésre álló állami támogatás elegendő a tervezett kiadásokra. 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester javasolja a rendelet elfogadását. 
Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a 
jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

4./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester kérésére Dr. Varga Katalin eljegyző szóban is indokolja a szervezeti és 
működési szabályzat módosításának szükségességét. Rámutat arra, hogy az előző napirend 
során elfogadott rendelet hatásköri szabályainak összetettsége miatt kell módosítani az 
SZMSZ-t. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Liber János képviselő, az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a szervezeti és működési szabályzat előterjesztés szerinti módosítását támogatja. 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester javasolja a rendelet elfogadását. 
Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a 
jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés, kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Dr. Varga Katalin aljegyző 

Az aljegyző elmondja, hogy immár második alkalommal halasztódik el a szociális temetés, 
ezért kell az azzal számoló önkormányzati rendeletet is módosítani. 
Veszner József címzetes főjegyző 

A szociális temetés feltételeit megteremtették, a Mária-telepi temetőben a szociális parcellát 
kijelöltették, elkülönítve a koporsós és urnasírhelyeket. 

A polgármester javasolja a rendelet elfogadását. Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2014. (VIII. 25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

6./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester emlékeztet arra, hogy a következő nevelési évtől három éves kortól kötelező 
lesz az óvoda. 
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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 17/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata az óvodai beíratás és a nyári zárva tartás időpontjáról.   

   
1. A képviselő-testület az óvodai beíratás időpontját a következők szerint állapítja 

meg: 
  

• 2015. április 20.-a és április 24.-e között  800 – 1600 óra. 

A beiratkozás helye a Tündérkert óvoda székhelye: Segesd, Szabadság tér 6. 
A felvétellel kapcsolatos döntés elleni jogorvoslat benyújtásának határidejéről való 
közlemény vagy hirdetményt közzétételének legkésőbbi időpontja: 2015. március 10. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Sáfrán Józsefné mb. intézményvezető   

7./ Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés, 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 18/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata óvodavezetői pályázat kiírásáról.   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Segesdi 

Tündérkert Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 



#  8

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7562. Segesd, Teleki utca 32. (II. számú óvoda) 
7562 Segesd, Szabadság tér 6. (I. számú óvoda) 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 

Kezdő napja: 2015. augusztus 1. 
Megszűnésének időpontja: 2020. július 31. 

A beosztáshoz tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény 
tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési - oktatási intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra.  

Illetmény és egyéb juttatások: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendeletben foglaltak az irányadók. 

 Pályázati feltételek: 

1. Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség (közoktatás-vezető, tanügy-igazgatási szakértő, 
vezető óvodapedagógus) végzettség,  

2. Legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,  
3. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
4. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 5 év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő 
vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel, az iskolai végzettséget igazoló okiratok, 
bizonyítványok másolatai, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az 
adatvédelmi törvény figyelembevételével, és a személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kívánja, 
nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 1. 

A pályázat elbírálásának módja: a fenntartó képviselő-testület a véleményezési határidő 
lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31. 
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A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Péntek László polgármester, a 06-82/598-002 
telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Segesd Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7562 Segesd, Szabadság 
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, 
valamint a munkakör megnevezését: „óvodavezető”. 

2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
megjelentetéséről az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán és Segesd község honlapján. 

Határidő: KSZK megjelenés: 2015. április 20. 
Felelős: Péntek László polgármester 

8./  A gazdasági program elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A beterjesztett programmal kapcsolatban a polgármester kiemeli, hogy abban 
„visszaköszönnek” a polgármesteri programjában is megfogalmazott azon célok, melyek 
megvalósítását a ciklusban tervezik. Elmondja, hogy a 2015 évi költségvetés is tartalmaz 
olyan kiadásokat, melyek már a gazdasági programban meghatározott célok megvalósítását 
szolgálják. Többek között szükségesnek tartja a hivatal környékének rendbetételét, parkoló 
kialakítását. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

A 4. oldal 16. pontjának javítását kéri, törölve az egészségház megépítését, mint célt, hisz az 
megvalósult. 
A polgármester javasolja, hogy a gazdasági programot a képviselői észrevételnek megfelelően 
javítva fogadják el. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (II.12.) önkormányzati 
határozata a gazdasági programról.   
   

A képviselő-testület a gazdasági programot az előterjesztés szerint elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester   

9./ Önkormányzati ingatlanok értékesítése.  
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester kérésére a jegyző fűz részletesebb magyarázatot az előterjesztéshez. 
Elmondja, hogy az alsósegesdi zártkert déli illetve észak-keleti oldalán találhatók az 
ingatlanok, korábban már elhagyott műveletlen területekkel övezve. A műveletlen területek 
nagy részét egy nagyatádi mezőgazdasági vállalkozó felvásárolta, ott kajszi barack ültetvényt 
létesített, melyet folyamatosan bővít. A több ezres ültetvény a későbbiek során idényszerű 
foglalkoztatás is biztosíthat a helybéliek számára. A két közbeékelődött ingatlan eladáson 
kívüli önkormányzati hasznosítása nem célszerű, nem gazdaságos, ezért a vagyonrendelet 
szerinti értékesítést javasolják. 

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 20/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata mezőgazdasági (zártkerti) ingatlanok értékesítéséről.   

1./ A képviselő-testület elhatározza az alábbi ingatlanok értékesítését: 

1. 2666 hrsz  rét és út
 1540 m2 forgalmi érték:
 110.000Ft  

2. 2699/2 hrsz  erdő
  2196 m2

 forgalmi érték: 150.000 Ft 

2./ A 2666 hrsz-ú ingatlan minimális eladási árát 120.000 Ft-ban, a 2666/2 hrsz-ú 
ingatlan minimális eladási árát 160.000 Ft-ban határozza meg a testület. A 2699/2 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére a fák kitermelése után kerülhet sor, az eladási ár az ezt 
követő állapotra értendő. 

3./ A testület elrendeli az ingatlanok eladásra történő meghirdetését a megyei 
napilapban azzal, hogy a vevő a legmagasabb ajánlatot tevő személy lesz. 
Felhatalmazza a polgármestert a legmagasabb árat felajánló személlyel történő 
szerződéskötésre. 
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Határidő: 2015. február 28. (meghirdetésre) 
Felelős: Péntek László polgármester 

10./ Egyéb ügyek. 

1. Konyhai kisegítői állások betöltése. 

A polgármester arról tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a konyháról két fő nyugdíjba 
vonult, ez évben már nem dolgoztak. Helyettesítésüket olyan közfoglalkoztatottakkal oldották 
meg, akik képzési programban vettek részt és sikeres vizsgát tettek. Javasolja, hogy a 
nyugdíjba vonulók pótlását közülük oldják meg, mégpedig olyan személyekkel, akik már 
bizonyítottak. Javasolja, hogy 2013. március 1. napjától egyelőre határozott időre, 2015. 
december 31.-ig konyhai kisegítői munkakörbe alkalmazzák Négyesi Jánosné Segesd, Ady 
Endre utca 22. és Bodor Katalin Segesd, Damjanich utca 11. szám alatti lakósokat. 
Illetményüket a közalkalmazotti törvénynek megfelelően minimálbérben, azaz havi 101.500 
Ft-ban határozzák meg. Elmondja még, hogy a munkaügyi központtal felvette a kapcsolatot a 
munkanélküliek foglalkoztatásához esetleg igénybe vehető támogatás érdekében. A javaslatba 
hozott személyek nem kérték zárt ülés tartását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a határozott idejű munkaviszony létrehozására vonatkozó javaslatokat 
szavazásra bocsátja és a testület mindkét javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015. (II.12.) önkormányzati 
határozata konyhai kisegítői állások betöltéséről.   

1. A képviselő-testület 2013. március 1. napjától 2015. december 31. napjáig konyhai 
kisegítői munkakörbe alkalmazza Négyesi Jánosné Segesd, Ady Endre utca 22. szám alatti 
lakóst. Havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján 101.500 Ft-ban 
állapítja meg. 

2.  A képviselő-testület 2013. március 1. napjától 2015. december 31. napjáig konyhai 
kisegítői munkakörbe alkalmazza Bodor Katalin Segesd, Damjanich utca 11. szám alatti 
lakóst. Havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján 101.500 Ft-ban 
állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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2. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés. 

A polgármester a fogorvos kérelmét már korábban a képviselők rendelkezésére bocsátotta, 
kérte az állásfoglalás kialakítását. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Szabadság téri rendelő is 
rendelkezik működési engedéllyel. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Mint iskolaigazgató is támogatja a kérelem teljesítését, mivel a Teleki utcai rendelő az 
iskolától távol esik, az ottani iskolafogászati szűrés jelentős időt von el a tanítástól. 

Liber János képviselő 

Az iskola és a szociális otthon szempontjából is előnyösnek tartja a két helyen történő 
rendelés engedélyezését. Fontosnak tartja, hogy a Szabadság téri rendelés esetén is el 
legyenek látva Segesd és Ötvöskónyi lakói. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Amennyiben a képviselő-testület támogatja a kérelmet, a feladat-ellátási szerződést 
módosítani kell. Tisztázandónak tartja a változás hatálybalépését, a rendelési idő 
meghatározását, a szerződésmódosítás eddigi költségekre gyakorolt hatását.  

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megállapítja, hogy korábban nem volt jelentősége annak, hogy hol van a rendelő. Nem ellenzi 
a szerződés módosítását, azonban aggályosnak tartja azt, hogy a magánrendelőben biztosított 
beteg ellátása is történik. A beteg azt érzékelheti, hogy a magánrendelőben fizetnie kell, ezért 
a rendelési időket élesen szét kell választani. 

Talián Bálint Attila képviselő 

Javasolja, hogy amennyiben kialakul az új ellátási rend, azt a kábeltelevízióban folyamatosan 
hirdessék. 

Az elhangzott hozzászólások alapján a polgármester javasolja, hogy a testület járuljon hozzá a 
feladat-ellátási szerződés módosításához, biztosítandó, hogy szerdai és pénteki napokon a 
fogászati rendelés a Szabadság téri rendelőben történjen. Az elhangzottak alapján módosított 
szerződés tervezetét a következő ülés elé terjesztik jóváhagyás céljából. 
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A polgármester a határozott idejű munkaviszony létrehozására vonatkozó javaslatokat 
szavazásra bocsátja és a testület mindkét javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata feladat-ellátási szerződés módosításáról.   

A képviselő-testület hozzájárul a Duo Dental Praxis Kft.-vel kötött feladat-ellátási 
szerződés módosításához úgy, hogy szerdai és pénteki napokon a rendelés a Szabadság 
téri rendelőben történjen. Utasítja a polgármestert a módosító szerződés következő 
ülésre történő beterjesztésére. 

Határidő: következő ülés 
Felelős: Péntek László polgármester 

3. Közvilágítás korszerűsítése. 

A polgármester ismerteti az ENERIN Kft közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó ajánlatát, 
melynek keretében a jelenlegi lámpatesteket ledesre cserélnék. A 361 db lámpatest cseréje 33 
millióba kerülne és a törlesztés 11 év alatt a megtakarításból történne. Választható kisebb 
bekerülési költségű korszerűsítés is, ez esetben a felújítás részleges, 50 %-os lenne, 9 éves 
futamidővel. A kérdést úgy teszi fel, hogy foglalkozzanak-e a témával, elkötelezzék-e 
magukat 11 évre. Elmondja azt is, hogy a lámpatestekre a kivitelező a futamidő teljes 
tartamára garanciát vállalna. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Veszner József címzetes főjegyző 

Emlékeztet arra, hogy a jelenlegi rendszer – beleértve az aktív és a passzív elemeket is – az E-
ON tulajdonában van. Az E-ON az aktív elemek vagyonkezelésével az EH-SZER-t bízta meg, 
mely céggel az önkormányzatnak szerződést kellett kötnie annak érdekében, hogy az aktív 
elemek karbantartásával a WATT-ETA Kft-t bízhassa meg. Jelenleg az aktív elemek 
karbantartásáért többlet díjat is kell fizetniük, mely a korszerűsítés esetén megszűnne, tehát 
évi 230.000 Ft-os megtakarítást eredményezne. 

Liber János képviselő 

A jelenlegi karbantartást nem tartja megfelelőnek, hónapokon keresztül nem történik meg a 
jelzett hibák kijavítása. Amennyiben a kivitelező vállalja, hogy a futamidő ideje alatt a 
meghibásodásért nem kell fizetniük és nem kell külön karbantartási díjat sem fizetniük, akkor 
támogatja az elképzelést. 

Dr. Mohr Tamás polgármester 



#  14

Tisztázandónak tartja, hogy a jelenlegi karbantartási szerződés meddig szól, mivel 
értelemszerűen csak annak felmondásával illetve lejáratakor jöhet szóba a korszerűsítés. 

Péntek Vince képviselő 

Megjegyzi, hogy Nagyatádon jelenleg zajlik a közvilágítás korszerűsítése, azt az ajánlatot 
tevő cég végzi. 

Péntek László polgármester 

A vagyonkezelővel, illetve az üzemeltetővel fennálló szerződéseket megvizsgálják, annak 
eredményéről a testületet tájékoztatják. Kéri felhatalmazását a további tárgyalásra. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata a közvilágítás korszerűsítéséről.   

A képviselő-testület egyetért a közvilágítás korszerűsítésével. A további részletek 
tisztázását célzó tárgyalásokra felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4. Laptopok selejtezése. 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a 2006-2010-es ciklusban a 
képviselői munka segítésére vásárolt laptopok elhasználódtak azokra a szakértői véleményt 
megkérte. A gépek – állapotuktól függően 8 – 10 ezer forintot érnek. Javasolja, hogy a testület 
értsen egyet selejtezési szabályzatban foglaltak szerinti értékesítésükkel. Korábban már 
döntöttek arról, hogy a selejtezendő eszközök helyett 2 db laptopot és 6 db i Pad-et 
vásárolnak. A beszerzett 3 db ajánlat szerint a megvásárolni tervezett eszközök 1,2 millió 
forintba kerülnek. Javasolja a beszerzés elhatározását, a fedezet 2015 évi költségvetésben való 
biztosítását.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata informatikai selejtezéséről illetve beszerzéséről.   

1. A képviselő-testület egyetért a feleslegessé vált informatikai eszközök selejtezési 
szabályzatnak megfelelő értékesítésével. 
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2. A képviselő-testület a 2 db laptop és 6 db i Pad megvásárlásához a 2015 évi 
költségvetésében biztosítja a 1.200.000 Ft-os fedezetet. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5. Esztelneki adományozás. 

A polgármester arról tájékoztatja a testületet, hogy egy bátaszéki tűzoltó kereste meg annak 
érdekében, hogy adományokkal támogassanak egy esztelneki alapítvány által működtetett 
napközi otthont. Tekintettel arra, hogy Segesdnek immár több évtizedes múlttal rendelkező 
testvérfalui kapcsolata van Esztelnekkel, szükségtelenek tartja közvetítő beiktatását. 
Javasolja, hogy amennyiben a testület is egyetért a támogatással, azt a testvérfalú 
közvetítésével, közvetlenül juttassák el az intézménynek.  
Elmondja, hogy az intézményben az oktatás mellett 3 – 14 éves korú gyermekek napközbeni 
ellátását biztosítják, melyhez az ottani önkormányzat is hozzájárul. Kéri a testület véleményét. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

Egyetért a támogatással, annak az igényekhez igazodó, konkrét formáját kell megtalálniuk. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Neki is az a véleménye, hogy az esetleges gyűjtéssel, támogatási döntéssel várják meg a 
konkrét igényeket. 

Péntek László polgármester 

Úgy gondolja, hogy a ruhanemű gyűjtését az RSZSZK segítségével meg tudják oldani, az 
egyéb szükségleti tárgyakat pedig meg kell venniük, vagy azok megvásárlásához pénzbeli 
támogatást kell adni. A testület egyetértését ahhoz kéri, hogy felmérjék a konkrét igényeket és 
annak tükrében tegyék meg a gyűjtéssel, támogatással kapcsolatos intézkedéseket. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata adományozással kapcsolatban.   

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy felmérjék a konkrét igényeket és annak 
tükrében tegyék meg a gyűjtéssel, esetleges támogatással kapcsolatos intézkedéseket. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6. Tanyagondnoki szolgálat ellenőrzése. 

Dr. Varga Katalin aljegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a Somogy 
Megyei Kormányhivatal ellenőrizte a tanyagondnoki feladatok ellátását. A vizsgálat 
megállapításai alapján javasolja a vonatkozó rendelet módosítását, a helyettesítésre vonatkozó 
megállapodás jóváhagyását, az ellátotti aláírástól való eltekintés engedélyezését, a szakmai 
program és az SZMSZ újraszabályozását, végül a gépjármű használati szabályzat cseréjét. A 
vonatkozó írásos dokumentumokat a képviselők megkapták. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester elsőként a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítását bocsátja 
szavazásra. A testület azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 15/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

A polgármester javasolja a tanyagondnok helyettesítésére vonatkozó megállapodás 
jóváhagyását. Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata együttműködési megállapodás jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a tanyagondnok helyettesítésére Kaszó Község 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete 
szerint jóváhagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A következőkben a polgármester javasolja az ellátotti aláírástól való eltekintés 
engedélyezését. Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata ellátotti aláírással kapcsolatban.   
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A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján 
eltekint attól, hogy a tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevők aláírják a 
tevékenységnapló erre vonatkozó részét. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A határozathozatalt követően polgármester javasolja az új, átdolgozott szakmai program 
jóváhagyását. Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata a tanyagondnoki szakmai program jóváhagyásáról.   

 A képviselő-testület a tanyagondnoki szakmai programot a jegyzőkönyv melléklete 
szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester javasolja a szolgálat új, átdolgozott szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyását is. Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata a tanyagondnoki szervezeti és működési szabályzat 
jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a tanyagondnoki szervezeti és működési szabályzatot a 
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester végül javasolja az új, átdolgozott gépjármű használati szabályzat 
jóváhagyását. Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata a tanyagondnoki gépjármű használati szabályzat 
jóváhagyásáról.   
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A képviselő-testület a tanyagondnoki gépjármű-használati szabályzatot az előterjesztés 
melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Az ülés végén szót kér az ülésen jelenlévő segesdi lakós. A polgármester ügyrendi kérdésben 
kéri a testület döntését, azzal a figyelemfelhívással, hogy a következő ülés lesz a 
közmeghallgatásos ülés. Nem javasolja a hozzászólási jog megadását. 

Javaslatát 6 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők 
szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (II.12.) 
önkormányzati határozata a felszólalási jog megtagadásáról.   

A képviselő-testület az ülésen megjelent segesdi lakósnak nem biztosít hozzászólási 
jogot. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Kmf. 

 Péntek László  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző


