
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 23.-án, 15 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, telefonon 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 dr. Varga Katalin aljegyző. 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2015. (III.23.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Bérleti-üzemeltetési szerződés aláírása a szennyvízelveztő és szennyvíztisztító telep 
működtetésére. 
Előadó: Péntek László polgármester  

2./ A Segesdi 1. sz. kút monitoring kútként való üzemeltetéséhez hozzájárulás. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ Bérleti-üzemeltetési szerződés aláírása a szennyvízelveztő és szennyvíztisztító telep 
működtetésére. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2015. április 3-án lesz a 
szennyvízberuházás műszaki átadása, és ennek megfelelően üzemeltetési szerződést kell 
kötnie az önkormányzatnak. Véleménye szerint a jogfolytonosság alapján a DRV Zrt.-vel 
kellene szerződést kötni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület a szennyvízelvezés és tisztítás üzemeltetésével a 
DRV Zrt.-t bízza meg. 
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Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2015. (III.23.) 
önkormányzati határozata a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás üzemeltetéséről. 

A képviselő-testület a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás üzemeltetésével a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t bízza meg, és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ A Segesdi 1. sz. kút monitoring kútként való üzemeltetéséhez hozzájárulás. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a DRV Zrt. tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Segesdi 1. 
sz. kút jelenleg nem vesz rész a vízellátásban és azt a későbbiekben sem kívánja használni. 
Kezdeményezni akarják a tárgyi kút kivételét az üzemeltető létesítmények közül, miután 
monitoring kútként szeretnék szerepeltetni. A monitoring kút azt jelentené, hogy kútból 
ivóvízellátás céljára nem lenne szabad vizet kitermelni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület értsen egyet a monitoring kútként való 
üzemeltetéssel. 
Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2015. (III.23.) 
önkormányzati határozata a monitoring kútként való üzemeltetésről. 

A képviselő-testület egyetért abban, hogy a Segesdi 1. sz. kút monitoring kútként 
üzemeljen, és hozzájárul a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 
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Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lesz lehetőség tanyagondnoki gépjármű cseréjére, 
pályázati úton. Még nem jelent meg a kiírás, de fel kell rá készülni, mert általában rövid idő 
áll rendelkezésre, illetve hamar elfogy a keret. Kéri a képviselő-testületet, hogy amennyiben a 
pályázat kiírásra kerül, támogassák a pályázat benyújtását. 

A képviselő-testület tagjai egyet értenek a polgármester által elmondottakkal. 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a közfoglalkoztatás keretében gyártott 
térkövekkel le lehetne rakni a Mária-telepi temető bejáratát, mert megsüllyedt ott az út széle. 
A Tüskevári temető esetében pedig javasolja, hogy vagy térkővel vagy kővel kellene a 
parkolót megcsinálni. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Javasolja, hogy a Tüskevári temető parkolójához az önkormányzat tegyen ki olyan parkolási 
jelzőtáblát, amely a párhuzamos, egymás melletti parkolást engedélyezi. Ha egymás után 
állnak be az autók, akkor nagyon kevesen tudnak csak parkolni. 
Az alpolgármester javasolja továbbá, hogy a járdák felújítása esetén nagyon fontos lenne az 
Akác soron lévő járda felújítása, mivel nagyon rossz állapotban van. 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a testületet, hogy tárgyalásokat folytat a Kossuth utca 65. szám alatti ingatlan és 
hozzá tartozó 843 helyrajzi számú terület megvásárlása tárgyában. Vannak elképzelései a 
terület hasznosításával kapcsolatban a jövőre nézve.  

A képviselő-testület egyet ért abban, hogy a polgármester folytassa a tárgyalást az ingatlan 
megvásárlásával kapcsolatban. 

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

Kmf. 

 Péntek László  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző


