
J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14.-én, 12.30 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, telefonon összehívott 
soron kívüli üléséről.  
 
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Talián Bálint 
Attila, Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett, és Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a 
jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin aljegyző. 
 
Távol (igazoltan): Liber János képviselő.  
 
A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2015. (IV.14.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 

 
1./ Segesdi Tündérkert Óvoda felvételi körzetének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester  
 

2./ Egyéb ügyek. 
 
 
1./ Segesdi Tündérkert Óvoda felvételi körzetének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester részletesen ismerteti az előterjesztés szerinti anyagot. Elmondja, hogy a 
felvételi körzetek módosítása vált szükségessé, mivel a II. számú óvodában az egy csoporthoz 
képest sok lenne a gyermek. Ennek megfelelően két utca kerülne át az I. számú óvodához, így 
biztosítani lehet a gyermeklétszám szerinti egyensúlyt. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja, hogy az óvoda felvételi körzetének módosítását a 2015/2016-os 
nevelési évre. 
 
Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. (IV.14.) 
önkormányzati határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Segesdi Tündérkert Óvoda 
fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során – az óvodai felvételi körzeteket a 
2015/2016-os nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg. 
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I. számú óvoda Segesd, Szabadság tér 6.  II. számú óvoda Segesd, Teleki utca 32.  
• Ady Endre utca     Alsóhegy 
• Akác-sor     Bem utca  
• Arany János utca    Damjanich utca 
• Bajcsy-Zsilinszky utca    Vasút utca 
• Bertalanpuszta     Dózsa tér 
• Felsőbogátpuszta    Erdészház 
• Hegyaljai dűlő     Munkácsy utca 
• Iskola utca     Petőfi utca 
• Jókai utca     Rákóczi utca 
• József Attila utca    Szabadság utca 
• Kanizsai utca     Táncsics utca 
• Kölcsey utca     Teleki utca 
• Kossuth utca      
• Lászlómajor     
• Pálmaház utca 
• Perczel Mór utca 
• Rózsadomb utca 
• Szabadság tér 
• Széchenyi utca 
• Tompa Mihály utca 
• Dankó utca 
• Vörösmarty utca 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 

2./ Egyéb ügyek. 
 
Péntek László polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Pápai Emil Jánosné a II. számú óvoda dolgozója 
nyugdíjba megy. Mivel nem szólt korábban, a felmentési idő lerövidül, és a közalkalmazotti 
jogviszony 2015. június 30. napjával szűnik meg. 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Az alpolgármester jelzi, hogy a szolgáltató központ mellett lakó Horváth Gábor kutyái, 
folyamatosan a kerítésen kívül vannak, már többen szóltak neki. Kéri, hogy amennyiben 
lehetséges, hívjuk fel a figyelmét az ebtartási szabályok betartására. 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester mindenkinek ad egy előterjesztést Bertalanpuszta jövőjével 
kapcsolatban. Elmondja, hogy jelenleg 15 házban élnek, de abból is 3-4 biztosan rossz 
állapotban van. Segesden rengeteg üres ház van, és véleménye szerint meg kellene oldani a 
pusztán élő lakósok beköltöztetését a községbe. Az anyagi hátteret pedig a július hónaptól 
igényelhető CSOK biztosítaná. Kéri a képviselő-testületet, hogy gondolkodjanak a 
Bertalanpuszta felszámolásával kapcsolatos felvetésen. 
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Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  aljegyző 


