
J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 27.-én, 10 órai 
kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott soron kívüli üléséről.  
 
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Liber János, Péntek Vince, Takácsné Illés 
Henriett, Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 
meghívottak közül dr. Varga Katalin aljegyző. 
 
Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester.  
 
A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2015. (II.27.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester  
 

2./ Egyéb ügyek. 
 

 
1./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet módosítását megtárgyalta és az 
előterjesztés szerint elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés nincs. 
 
A polgármester a bizottsági vélemény alapján javasolja, hogy a testület az önkormányzat 
2014. évi költségvetésének módosítását fogadja el. 
 
A módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét 
képező következő rendeletet: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

__/2015. (III.__.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító __/2014. (III.__.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 
 
2./ Egyéb ügyek. 
 

1. Közvilágítás korszerűsítése 
 
A polgármester arról tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a közvilágítás korszerűsítésére két 
cégtől érkezett ajánlat, az ENERIN-től és a WATT-ETA-tól. Mindkét ajánlat jónak tűnik, de 
mielőtt döntést hoz a testület, alaposan körbe kell járni a kérdést. A WATT-ETA-tól érkező 
ajánlat szerint két megoldás van, az egyik egy bruttó 12 millió Ft összegű, a másik pedig 
teljes cserére vonatkozik és 21 millió Ft összegű. 
A polgármester elmondja, hogy aggálya van a megtakarítással kapcsolatban, mivel, ha 
csökken az energiaköltség, akkor csökken a közvilágításra kapott normatíva is. Tehát a 
finanszírozás tekintetében vannak még kérdések. 
 
Hozzászólások: 
 
Péntek Vince képviselő 
 
Elmondja, hogy véleménye szerint lesz a jövőben pályázati lehetőség a közvilágítás 
korszerűsítésére, tehát egyet ért a polgármesterrel abban, hogy halasszák későbbre a döntést. 
 
Liber János képviselő 
 
Elmondja, hogy bármelyik ajánlatot is fogadja el a testület, a karbantartásra nagyobb 
hangsúlyt kell a jövőben fektetni. Elfogadhatatlan, hogy hetekig nem jó egy lámpa annak 
ellenére, hogy jelezte az önkormányzat a problémát. A megkötésre kerülő szerződésben 
rögzíteni kell a feltételeket. 
 
Az ügyben döntés nem született. 
 

2. Veszélyes fák kivágása 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a községben egy vállalkozó megnézte, hogy 
melyik fákat lenne szükséges kivágni. Ajánlatot tett a vágásra vonatkozólag, mely 19 db fát 
érint, és bruttó 273 ezer Ft-ba kerülne úgy, hogy a kivágott fák az önkormányzaté 
maradnának.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester kéri a képviselő-testületi tagok egyetértését a megjelölt fák kivágására és a 
munka elvégzésére vonatkozólag. 
 



3 
 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (II.27.) önkormányzati 
határozata a veszélyes fák kivágásáról és a munka elvégzéséről. 

A képviselő-testület egyetért a megjelölt fák kivágásával, és ennek költségét a 2015. évi 
költségvetésben biztosítja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

3. Számítógépek megrendelése 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a korábbi döntésnek 
megfelelően a képviselői Ipad-ek és laptopok megrendelésre kerültek, várhatóan a jövő héten 
meg is érkeznek. A régi képviselői laptopok selejtezésre kerültek és 8-10 ezer Ft-os áron 
megvásárolhatók. 
 

4. Egyéb témák 
 
Gyöngyösi Norbert képviselő  
 
A tejcsarnok bérbeadására kérdez rá. Elmondja, hogy van egy család a községben, akik 
nagyon rossz körülmények között élnek. A szülők dolgoznak, és egy gyermeket nevelnek. 
Tudnák vállalni, hogy részletekben fizessék meg a vételárat.  
 
Péntek László polgármester 
 
Elmondja, hogy a tejcsarnok épülete korábban fel lett értékelve, ez alapja lehet az eladási 
árnak, de meg kell nézni az ingatlan állapotát is. 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2015. április 16-án 11.00 órakor lesz 
a szennyvízcsatorna ünnepélyes átadása.  
 
 
Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 Péntek László  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző 


