
J e g y z ő k ö n y v  

Készült Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12.-én, 18 órai 
kezdettel a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos 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. 
A testületi tagokon és a meghívottakon kívül 16 fő segesdi lakós is jelen van az ülésen. 

Távol maradt: Talián Bálint Attila képviselő igazoltan. 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 
tagja jelen van, a határozatképes közmeghallgatásos ülést megnyitja. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének __36/2015. (III.12.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi munkájáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ Az önkormányzati cafetéria szabályzat elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ Tanyagondnoki beszámoló a 2014. évi munkáról, a 2015. évi munkaterv elfogadása. 
Előadó: Horváth József tanyagondnok 

6./ Tájékoztató a települési támogatásokról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

7./ Egyéb ügyek. 
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1./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi munkájáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester ismerteti a hallgatósággal a 2014 évi önkormányzati munkáról szóló 
beszámolót, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Beszámolója végén kéri a képviselő-testület tagjait, a jelenlévő segesdi polgárokat, hogy 
tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket, javaslataikat. 

Liber János képviselő 

A bertalani úttal kapcsolatban arra mutat rá, hogy az nem is önkormányzati út, hanem állami, 
viszont az önkormányzatnak is érdeke, hogy járható, jó állapotban legyen, mert a 
tanyagondnoki gépjármű is naponta 2 alkalommal is igénybe veszi. Igazán jó megoldásnak 
azt tartaná, ha pályázati forrás segítségével, állami segítséggel fel lehetne újítani. 

Büki Gábor segesdi lakós 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a Kossuth utca nyugati oldalán az átereszek egy része el van 
tömődve, a csapadékvíz lefolyását akadályozzák. Mielőbbi tisztításukat kéri. 

Ignácz György segesdi lakós 

A Teleki utcában is jelentkező vízelvezetési problémáról szól, az általa telephely céljára 
megvásárolt ingatlanról sem folyik el a csapadékvíz. 

Péntek László polgármester 

A hozzászólásokra reagálva elmondja, hogy a bertalani út javítását az előző évben földdel 
kevert kaviccsal oldották meg, ez évben apró, darált mészkővel tervezik elvégezni a 
kátyúzást. Természetesen keresik a pályázati lehetőséget is egy esetleges teljes felújításhoz. 

A csapadékvíz elvezetési problémákkal kapcsolatban tudatja, hogy a közfoglalkoztatás 
keretében az átereszeket, árkokat megtisztítják. A Teleki utcában valószínűsíthetően a vasút 
alatti híd feliszaposodás okozza a pangó vizet, ott is megteszik a szükséges intézkedéseket. 

Mivel a napirendhez több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester kéri a beszámoló 
elfogadását. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (III.12.) 
önkormányzati határozata a 2014 . évi beszámolóról. 

A képviselő-testület a 2014 évi önkormányzati munkáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester átadja a szót Péntek Vince képviselőnek, a Pénzügyi és Szociális Bizottság 
elnökének, aki projektoros előadás keretében részletesen ismerteti a képviselőtársaival és a 
jelenlévő hallgatósággal a 2015. évi költségvetést. Kiemeli a korábbi években nehezen 
biztosítható mérlegegyezőséget, a 41 milliós pénzmaradványt illetve a tervezetben hozott 37 
milliós tartalékot. A bizottsági elnök szól a költségvetés társadalmi, gazdasági, egészségügyi 
és környezetvédelmi hatásáról. Elfogadása esetén végrehajtását a közös hivatal személyi 
állományával biztosítani tudják. 

Kérdések, hozzászólások: 

Liber János képviselő, az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke  

Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beterjesztett költségvetést. Tájékoztatásul 
elmondja, hogy a bizottság az önkormányzati rendeleteket elfogadásuk előtt rendszeresen 
megtárgyalja, megteszi a szükséges javaslatokat az esetleges változtatásokra. 

Péntek László polgármester 

A 2015 évi feladatokról szólva elmondja, hogy meg kívánják oldani a Mária-telepi temető 
kerítésének egy szakaszon történő pótlását, de tervezik a járdafelújítások megkezdését is. 
Sürgető, tovább nem halasztható feladat a Petőfi utcai híd felújítása. A pályázati lehetőségek 
függvényében napirenden kívánják tartani a hivatali fűtéskorszerűsítést, a Művelődési Ház és 
az Ernyes ház felújítását. 

Tudatja, hogy belső ellenőrzés keretében történt meg a költségvetés tervezetének az I-AUDIT 
Pénzügyi Ellenőrző és Tanácsadó Kft. által történő vizsgálata. A belső ellenőrzés 
megállapítása szerint a beterjesztett költségvetés megfelel a hatályos jogszabályi 
előírásoknak. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Az alpolgármester véleménye szerint lehetnének büszkébbek is az elért eredményekre, az 
önkormányzat pénzügyi helyzetére. A falu utcáinak felét az előző évben felújították, szinte 
teljessé vált a középületeik, templomaik díszvilágítása, megtörtén három buszváró törés biztos 
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üvegezése. Minden óvodáskorú és iskoláskorú gyermek számára ingyenes étkeztetést 
biztosítanak, és még sorolhatná tovább is a megvalósult fejlesztéseket. Érthetetlennek tartja, 
hogy ezek az eredmények nem igazán jelennek meg a médiában, de mintha helyben sem 
értékelnék igazán az emberek, mintegy természetesnek veszik azokat. Tapasztalata szerint 
néha több elismerést kapnak a kívülállóktól, mint a helyi emberektől. 

Péntek László polgármester 

Egyetért az alpolgármester megállapításával, arra példaként hozza fel a bertalani út ügyének 
kezelését. A megyeszékhely televíziója kétszer is kiszállt az állampolgári bejelentésre, azt, 
hogy a község belterületi útjainak fele egy éven belül csaknem 100 milliós saját erővel fel lett 
újítva, nem tartotta közlésre érdemesnek. Javasolja a beterjesztett költségvetés elfogadását. 

A polgármester javasolja, hogy a napirend keretében hagyja jóvá a testület az adósságot 
keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát bemutató 
17. mellékletet.  

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2015. (III.12.) 
önkormányzati határozata az adósságot keletkeztető ügyletekről.  

A testület a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát bemutató 17. mellékletet az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Adatok e Ft-ban

1 Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai
2016. év 2017. év 2018. év

2 Helyi adóból és a települési adóból származó 
bevétel 78000 78000 78000

3
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel    

4  Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 3000 3000 3000

5
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 
privatizációból származó bevétel    

6 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 700 700 700

7 Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés    

8 Összesen 81700 81700 81700
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A költségvetés elfogadására vonatkozó javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét 
képező következő rendeletet: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

3./ A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Adatok e Ft-ban

1 Adósságot keletkeztető ügyletek
2016. év 2017. év 2018. év

2 Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása    

3 Hitelviszonyt megtestesítő értékp apír, kamatozó 
értékpapír, egyéb értékpapír    

4 Váltó kibocsátása    

5 Pénzügyi lízing megkötése    

6 Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási 
kötelezettség kikötésével    

7 Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, 
részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték    

8

Hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 
Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege    

9 Összesen    



#  6

A polgármester kéri a nemleges közbeszerzési terv elfogadását azzal, hogy amennyiben a 
tartalék terhére közbeszerzés köteles fejlesztésről döntenek, a tervet év közben módosítani 
kell. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A terv elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (III.12.) 
önkormányzati határozata a 2015 évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a 2015. évi nemleges közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy 
közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul 
módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ Az önkormányzati cafetéria szabályzat elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy szabályzatuk eddig is volt, annak aktualizálása történik meg. 
A szabályzat tartalmazza a cafetéria juttatás havi összegét. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Arra mutat rá, hogy a közalkalmazottak közül csak az óvodai dolgozók kerültek megjelölésre 
a cafetéria juttatás módját illetően. 

A polgármester javasolja a szabályzat előterjesztés szerinti elfogadását. 

A szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2015. (III.12.) 
önkormányzati határozata a cafetéria szabályzat jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület az önkormányzati cafetéria szabályzatot az előterjesztés szerint 
jóváhagyja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a módosulás az egészségügyi ellátás tartalmáét, 
színvonalát nem érinti, mindössze a rendelési helyekben van némi változás. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Lényeges tudnivalóként hívja fel a figyelmet arra, hogy a szerdai és pénteki  7 és 13 óra 
közötti rendelés ideje alatt a fogorvos magánrendelést nem végezhet, mert a 
társadalombiztosítás által támogatott rendelést nem lehet összekeverni a magánrendeléssel. 

Horváth Gábor segesdi lakós 

Elégedetlenségének ad hangot, mivel sürgősnek ítélt beavatkozás után is időpontkérést 
ajánlott a fogorvos. Úgy gondolja, hogy amennyiben valakinek fáj a foga, nem tud napokat 
várni a megfelelő időpontra. Véleménye szerint az ellátásban a segesdiek előnyt kell, hogy 
élvezzenek. 

Péntek László polgármester 

Utóbbi hozzászólásra reagálva ígéri, hogy utánajár az esetnek és megnyugtató megoldást 
találnak a felvetett problémára. Kéri a szerződés módosításának jóváhagyását. 

A szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2015. (III.12.) 
önkormányzati határozata a fogorvosi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi feladat-ellátási 
szerződés módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ Tanyagondnoki beszámoló a 2014. évi munkáról, a 2015. évi munkaterv elfogadása. 
Előadó: Horváth József tanyagondnok 
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A polgármester bejelenti, hogy a tanyagondnok nem érkezett meg, megbetegedését jelezte. 
Indítványozza, hogy a beszámolót a testület halassza el, annak megtartására a következő 
ülésen – tekintettel a tanyagondnoki szolgáltatásra – Lászlómajorban kerüljön sor. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2015. (III.12.) 
önkormányzati határozata a tanyagondnoki beszámolóról.   

A képviselő-testület a tanyagondnoki beszámolót a következő ülésre halasztja. 

Határidő: következő testületi ülés 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ Tájékoztató a települési támogatásokról. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

E napirend keretében Dr. Varga Katalin aljegyző részletes tájékoztatást ad a települési 
támogatásokról. Ismerteti a települési támogatási formákat, azok jogosultsági feltételeit, a 
főbb eljárási szabályokat. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Utalva az elfogadott költségvetésre is kiemeli, hogy az állam által szociális és gyermekjóléti 
feladatokra biztosított támogatást felhasználási kötöttség terheli, vagyis a nem célirányosan 
felhasznált összeget vissza kell fizetniük. Fontosnak tartja az időarányos felhasználás 
figyelemmel kísérését. 

Péntek László polgármester 

A téli szociális tűzifajuttatással kapcsolatban megjegyzi, hogy a 100 %-os állami támogatás 
mellett a szállítás költségét az önkormányzatnak kellett biztosítania, mely kb 600 ezer forintos 
szociális célú kiadást jelentett. A települési támogatásokról szóló rendelet hatásköri szabályait 
jónak tartja, szerencsés, ha mérlegelési jogkörbe tartozó kérdésekben bizottság dönt. Kéri a 
tájékoztatás elfogadását. 

A tájékoztató elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2015. (III.12.) 
önkormányzati határozata a települési támogatásról szóló tájékoztató kapcsán.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési támogatásokról 
szóló tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 

1. Csatornázás: 

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a próbaüzem vége április 3. napja. A leendő 
üzemeltetővel való megállapodás alapján a rákötéseket akadályozó belvíz miatt, a díjmentes 
rákötések határidejét április 30.-ában határozták meg, erről a lakosságot írásban tájékoztatták. 
Ezúttal is felhívja a figyelmet arra, hogy a próbaüzem befejezését követő 90. naptól 
talajterhelési díjat kell fizetniük a rákötést elmulasztóknak, mely adók módjára is 
végrehajtható nem fizetés esetén. Mértéke 1.800 Ft/m3. Tudatja, hogy a beruházás ünnepélyes 
átadása április 16.-án lesz a Művelődési Háznál. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A 370 rákötést keveselli, indítványozza, hogy a felhívást és tájékoztatót a határidők 
megjelölésével tegyék közzé a kábeltévén. 

2. Közvilágítás korszerűsítése: 

A polgármester arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két ajánlatot is kapott a közvilágítás 
korszerűsítésére. Egyik ajánlat számol a 361 db lámpatest korszerűsítésével, melynek költsége 
33 millió forint lenne és a megtakarításból 11 éven keresztül kellene törleszteni. A másik 
ajánlat részleges lámpatest cserével illetve a le nem cserélt lámpatestek esetében az égők 
cseréjével számol, annak bekerülési költsége 12 millió lenne és 3,8 év alatt lenne törlesztendő. 
Az ajánlatok összevethetősége illetve az esetleges döntés megkönnyítése érdekében az 
ajánlattevőket meghívják a következő testületi ülésre. Véleménye szerint a korszerűsítés 
viszonylag gyorsan érzékelhető megtakarítást akkor eredményezne, ha az önkormányzat 
egyben kifizetné a munka ellenértékét. 

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 
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Liber János képviselő 

Véleménye szerint a 11 éves futamidejű törlesztés esetén az önkormányzat nem érzékelné a 
megtakarítást, hisz az a beruházóé lenne. Amennyiben az állam a tényleges kiadást 
finanszírozza, megítélése szerint az önkormányzatnak nem is érdeke a fejlesztés. 

Péntek László polgármester 

Reagálva képviselőtársa véleményére tájékoztat a finanszírozás módjáról, arról, hogy az a 
vezetékhossz alapján történik, tehát az önkormányzat érdekelt a korszerűsítésben, annak 
következményeként az áramdíj csökkentésében. A rendelkezésükre álló információk alapján a 
rövidebb futamidejű konstrukciót tartja jobbnak. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A két ajánlat között óriási különbséget vél felfedezni, a 11 éves futamidőt nagyon hosszúnak 
tartja. 

Péntek Vince képviselő 

A korszerűsítés harmadik módjaként megemlíti a lehetséges pályázati úton való 
megvalósítást. Valószínűnek tartja, hogy lesz energiatakarékosságot célzó pályázati kiírás is. 

Illés Tibor segesdi lakós 

A 11 éves futamidejű konstrukciót kockázatosnak tartja, mivel ezen idő alatt sok minden 
változhat, akár gazdaságosabb megoldás is kínálkozik. 

Büki Gábor segesdi lakós 

Emlékeztet arra, hogy a március 15.-i ünnep községi megtartására hangzott el korábban 
ígéret. Jónak tartaná, ha a falu együtt ünnepelne ezen a napon, a szervezés nem ebbe az 
irányba mutat. Az október 23.-i ünnepséggel kapcsolatban az a véleménye, hogy az nem illik 
az ünnep tartalmához. 

Péntek László polgármester 

Válaszában elmondja, hogy a nemzeti ünnepek megrendezésének immár több évtizedes 
gyakorlata, hogy a március 15.-i ünnepséget az iskola, az ifjúság szervezi, műsorukat bárki 
látogathatja. Az augusztus 20.-i ünnep az egyházi rendezvényekhez kötődik, lévén Segesd ma 
is jelentős búcsújáró hely. Az önkormányzati rendezvényektől függetlenül a pártok, társadalmi 
szervezetek, ünnepelhetnek, koszorúzhatnak. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
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Október 23.-ának, mint a leginkább szervezett és látogatott községi ünnepnek a kialakulásával 
kapcsolatban elmondja, hogy ennek az ünnepnek magától értetődően nem volt hagyománya, 
azt igyekeztek megteremteni, úgy gondolja, hogy sikerrel. A másik nemzeti ünnepek 
szervezésének újragondolását elképzelhetőnek tartja, annak nincs akadálya. A tűzijátékkal 
kapcsolatos véleménye, hogy az elsősorban pénzkérdés, nem kötelező eleme az ünnepségnek.  

Büki Gábor segesdi lakós 

Kifogásolja, hogy sok a mozgóbolt a községben, jóllehet helyben mindent meg lehet venni. 
Javasolja, hogy a testület gondolkodjon azon, hogy miképpen lehetne őket távol tartani, ezzel 
is erősítve a helyi vállalkozásokat. 

Péntek László polgármester 

Közli, hogy az önkormányzatnak a mozgóboltok kitiltására nincs lehetősége, a helyi rendelet 
szerint díjat kell fizetniük. Tudja, hogy konkurenciát jelentenek, de amennyiben a helyi 
vállalkozók megfelelő kínálatot és körülményeket teremtenek, akkor a vásárlók hozzájuk 
mennek. 

Veszner József címzetes főjegyző 

Ismerteti, hogy a közterület-foglalásról szóló helyi rendelet szerint a mozgóboltok üzemeltetői 
alkalmanként 1.000 Ft-ot fizetnek, amit meglehetősen magas díjnak tart, attól magasabb díj 
már versenyjogi aggályokat vethetne fel. 

Liber János képviselő 

Neki is az a véleménye, hogy a helyi vállalkozásokat kell segíteni, védeni, de azt 
természetesen a jogszabályi keretek között. 

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

Kmf. 

 Péntek László  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző


