
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 
órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett, és 
Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Dorogi 
László a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal megbízottja, Széll 
Árpádné a Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint dr. Varga 
Katalin aljegyző. A közmeghallgatásos ülésen 5 fő lászlómajori lakos van jelen. 
Horváth József tanyagondnok, az őt érintő napirendi pont megtárgyalásáig van jelen. 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.  

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Az írásos napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2015. (IV.30.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása. 
Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin aljegyző 

5./ A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ Vevőkijelölés zártkerti ingatlanra. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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8./ A közművelődésről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

9./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

10./ Az avar és kerti hulladék kezelésére és égetésére vonatkozó rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

11./ A Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin aljegyző 

12./ Tanyagondnoki beszámoló, a 2015 évi munkaterv elfogadása. 
Előadó: Horváth József tanyagondnok 

13./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

14./ Iskolaigazgatói pályázat véleményezése 
Előadó: Péntek László polgármester 

15./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2015. (IV. 30.) 
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 
Felelős: Péntek László polgármester 
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b) Két ülés közti tevékenység. 

A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Kiemeli, hogy 
2015. március 12-én volt a közmeghallgatásos ülés a művelődési házban. Március 25. és 27.-e 
között tartották a kistérségi polgármesterek taggyűlését Zalakaroson, ahol a következő hat év 
pályázati lehetőségeit tárgyalták. A polgármester hozzáteszi, hogy akkor ezek még csak tervek 
voltak, ma már vannak konkrét pályázati kiírások. 

A polgármester elmondja, hogy március 28.-án, négy város csapatával a segesdi általános 
iskola tornatermében szervezték meg az első segesdi karate versenyt. Március 29.-én 
megemlékezést tartottak a segesdi katolikus templomtorony felrobbantásának 70 éves 
évfordulója alkalmából. Ezen a napon megáldották az első ferences patikát is. A programok 
közül a polgármester kiemeli április 3.-át, ekkor volt a szennyvízberuházás műszaki átadása.  
A polgármester április 13-án részt vett a Segesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén, 
április 15.-én pedig a kistérségi társulási ülésen. A szennyvízberuházással kapcsolatban a 
következő fontos dátumot emeli ki a polgármester, április 16.-át, ekkor volt a beruházás 
ünnepélyes átadása Szászfalvi László országgyűlési képviselő részvételével. 
A polgármester április 23.-án részt vett a MÁV-Volán menetrendi egyeztető megbeszélésen. 
Itt konkrét segesdi és ötvöskónyi embereket érintő probléma is felmerült, nevezetesen, hogy 
hétvégén és ünnepnapokon a reggeli műszakra járó dolgozók nem tudnak mivel menni a 
munkahelyükre, mivel az első távolsági busz, kb. 9 órakor megy. Ezt a problémát a 
polgármester jelezte, nyárra ígérték a választ. 
Április 27.-én a közös hivatalhoz tartozó községek képviselő-testületei együttes ülést 
tartottak. Április 28-án a polgármesterek Nagyatádon a megyei nyugdíjas szervezet elnökével 
találkoztak, ahol tervekről, programokról volt szó, továbbá támogatási lehetőségekről. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 
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A Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke, Péntek Vince 

A bizottság az önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót – az 
óvoda beszámolójával együtt – megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. 

Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, Liber János 

A bizottság megtárgyalta a 2014. évi költségvetés végrehajtását, és elfogadásra javasolja. A 
képviselő hozzáteszi, hogy jelentős pénzmaradvánnyal zárt az önkormányzat, annak ellenére, 
hogy 2014-ben a szennyvízberuházás is folyt a községben. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester szavazásra bocsátja az óvodai költségvetési beszámolót, melyet a testület 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot 
hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata az óvodai beszámolóról. 

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Az intézményi beszámoló elfogadását követően a polgármester az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót bocsátja szavazásra. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 

3./ Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester kérésére, dr. Varga Katalin aljegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzést 
megbízási szerződés alapján végeztette az önkormányzat, az ellenőrzés során feltárt 
hiányosságok pótlása folyamatos. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata a belső ellenőrzési tevékenységről. 

1. A képviselő-testület a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint elfogadja.  

2. A testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ A gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátása. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 

Kiegészítés: 

Az aljegyző tájékoztatja a testületet a 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatokról. Kiemeli az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, ezek kiadási és bevételi 
oldalát. Elmondja, hogy Jünglingné Bellai Aliz egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a 
testületi ülésre, de az anyag tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját is. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ már értékelte a tavalyi évet, volt 
nem rég egy tanácskozás. A polgármester kiemeli, hogy a gyermekek és az idősek azok, 
akikre jobban oda kell figyelni. Ezért is döntött úgy a testület a tavalyi évben, hogy minden 
gyermek számára ingyenes étkezést biztosít a családi napköziben, az óvodában és az általános 
iskolában is. 

Benkéné Bácsai Ilona lászlómajori lakos 

Elmondja, hogy tudomása szerint a délután három órás buszra senki sem kíséri a gyermekeket 
az iskolából. Balesetveszélyesnek tartja a buszmegállót, és kéri, hogy próbálják meg valahogy 
megoldani a kísérést, mert felügyeletre lenne szüksége a gyermekeknek. 

Takácsné Illés Henriett képviselő 
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Megköszöni a jelzést, és ígéri, hogy tolmácsolni fogja a kérést az általános iskolába. 

Liber János képviselő 

Hozzáteszi, hogy jogosnak tartja a kérést, ezt a problémát meg kell oldani. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés 
szerinti elfogadását. Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 

A képviselő-testület a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester az előterjesztésből kiemeli, hogy várhatóan 71 fő óvodás lesz a következő 
nevelési évben, ez három csoportot jelent. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számát háromban határozza meg. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata a 2015/2016. évben indítható óvodai csoportokról.  
  
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvodában 
a 2015/2016.-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számát háromban határozza 
meg.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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6./ A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, Liber János 

A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 
Liber János képviselő röviden összefoglalja a rendelet lényegét, elmondja, hogy a díj mértéke 
1800 Ft lesz köbméterenként, a jogszabálynak megfelelően. Ez arra fog vonatkozni, aki nem 
köt rá a szennyvízcsatornára. Lászlómajort természetesen ez nem érinti, mivel itt nincs 
lehetőség a rákötésre. 

Kérdés nincs.  

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy április 3.-án volt a szennyvízberuházás műszaki átadása, 
és ettől számított 90 naptól kell talajterhelési díjat fizetnie annak, aki nem köt rá a 
szennyvízcsatornára.  
Elmondja, hogy locsolás esetén locsolómérőt kell felszereltetni, így lehet levonni a locsolásra 
fordított víz mennyiségét pontosan. Ennek költsége kb. 100.000 Ft. A DRV Zrt. már 
felterjesztette a díjat, ez kb. bruttó 850 Ft lesz. 

Liber János képviselő 

Javasolja, hogy a locsolásra fordított mennyiséget központilag számolják ki, mivel a 
szennyvíztelep méri a bejövő szennyvizet. 

Péntek László polgármester 

A képviselő által felvetett javaslatra reagálva elmondja, hogy csak egyedileg lehet 
meghatározni, ahogy a képviselő javasolta, úgy nem lehetséges. 

Mivel más hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a rendelet elfogadását. 

A testület a rendelet elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete  



#  8

a talajterhelési díjról 

7./ Vevőkijelölés zártkerti ingatlanra. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester kiemeli, hogy a meghirdetést követően érkezett ajánlat, mégpedig magasabb, 
mint a meghirdetett. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja Ludán Péter vevőül való kijelölését, kéri felhatalmazását a szerződés 
megkötésére, valamint az önkormányzati hirdetőtáblán történő közzétételi kérelem 
benyújtására. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata zártkerti ingatlan értékesítéséről.   

1./ A képviselő-testület a lefolytatott pályázati eljárás alapján Ludán Péter Nagyatád, 
Széchenyi tér 19. 3/19. szám alatti lakóst jelöli ki vevőül a segesdi 2666 hrsz-ú, rét és 
út művelési ágú, 1540 m2 területű, valamint a 2699/2 hrsz-ú, erdő művelési ágú, 2196 
m2 területű zártkerti ingatlanok vevőjéül. A vételi ajánlat elfogadásával a testület a 
2666 hrsz-ú ingatlan eladási árát 140.000 Ft-ban, a 2666/2 hrsz-ú ingatlan eladási árát 
170.000 Ft-ban állapítja meg. A vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg kell 
megfizetni. A 2669/2 hrsz-ú ingatlan eladási ára a fák kitermelése utáni állapotra 
értendő. 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a testületi döntésnek megfelelő 
tartalmú szerződés megkötésére, az önkormányzati hirdetőtáblán történő közzétételi 
kérelem benyújtására.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

8./ A közművelődésről szóló rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, Liber János 

Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra 
javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester javasolja a rendelet elfogadását. 

A testület a rendelet elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló  

24/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

9./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, Liber János 

Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra 
javasolja. A képviselő kiemeli, hogy két dolog került módosításra, az egyik jogszabályi 
változás miatt, a másik pedig a nemzetiségi önkormányzat és a települési önkormányzat 
közötti együttműködési megállapodás módosulása miatt. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodás jóváhagyását. 

Az együttműködési megállapodás elfogadására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

A képviselő-testület Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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Az együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó javaslat elfogadását követően, a 
polgármester a módosító rendeletet szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10./ Az avar és kerti hulladék kezelésére és égetésére vonatkozó rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, Liber János 

Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra 
javasolja. A képviselő kiemeli, hogy a módosítás lénye, hogy belterületen az önkormányzati 
rendelet következtében lehet égetni, külterületen viszont engedélyhez kötött az égetés. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a rendelet elfogadását. 

A testület a rendelet elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló  

7/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

11./ A Kötelezettségvállalási Szabályzat módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin aljegyző 
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Kiegészítés: 

Az aljegyző tájékoztatja a testületet, hogy a szabályzat módosítására a hivatali állomány 
megváltozása miatt volt szükség. Az önkormányzat esetében a pénzügyi ellenjegyző Sára 
Erika vezető-főtanácsos lesz, helyettese Zarka Miklósné főelőadó. Az érvényesítő pedig 
Horváth Csilla előadó. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a kötelezettségvállalási szabályzat módosításának elfogadását. 

Az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadására vonatkozó javaslatot a 
testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 
szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata a kötelezettségvállalási szabályzat módosításáról. 

A képviselő-testület az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának módosítását 
a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

12./ Tanyagondnoki beszámoló, a 2015. évi munkaterv elfogadása. 
Előadó: Horváth József tanyagondnok. 

Kiegészítés: 

Horváth József tanyagondnok kiemeli a napi feladatait, azaz a gyermekek óvodába és 
iskolába szállítását, illetve hazaszállítását, a reggeli és ebéd szállítást, valamint a hivatali 
ügyek intézésében való közreműködést.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy mindenki látja a tanyagondnok munkáját, napi rendszerességgel végzi a 
feladatait. 
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Benkéné Bácsai Ilona lászlómajori lakos 

Véleménye szerint a tanyagondnok kiváló munkát végez, de szerinte semmi nem történt az 
elmúlt egy hónapban Lászlómajorban. Elmondja, hogy nagyon sok a gazos, rendezetlen 
terület, ezzel mindenképpen kellene tenni valamit. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy jelenleg nincs egyetlen olyan személy sem, akit közfoglalkoztatás keretében 
lehetne foglalkoztatni, és a kaszálást is rá lehetne bízni Lászlómajorban. Aki eddig ezt 
végezte, egy másik munkahelyen dolgozik. Tisztában van vele, hogy a játszótér és a harangláb 
felújítása még vissza van a külterületen.  

Árvai Józsefné lászlómajori lakos 

Ő is megerősíti, hogy sok az elhagyatott ház Lászlómajorban, van, ami teljes gazban áll. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy mindenki előtt nem tud az önkormányzat lekaszálni. Fontos lenne, ha lenne 
egy olyan lászlómajori személy, aki megbízható, és közfoglalkoztatott. A polgármester 
ígéretet tesz, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy kevesebb legyen a gazos 
terület. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Véleménye szerint fel kell szólítani az elhanyagolt és gazos területek tulajdonosait, hogy 
tegyék rendbe a területeket. 

Miután más hozzászólás nem hangzott el a polgármester javasolja a beszámoló és a 
munkaterv elfogadását. 

A 2014. évi tanyagondnoki munkáról szóló beszámoló és a 2015. évi munkaterv elfogadására 
vonatkozó javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata a tanyagondnoki beszámolóról és a tanyagondnoki 
munkatervről. 
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1. A képviselő-testület a 2014. évi tanyagondnoki munkáról szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint elfogadja. 

2. A képviselő-testület a 2015. évi tanyagondnoki munkatervet az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Horváth József tanyagondnok a napirend megtárgyalása és elfogadása után, elhagyja a termet. 

13./ Iskolaigazgatói pályázat véleményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a jelenlegi igazgató elérte a nyugdíjkorhatárt. Egy pályázat 
érkezett, a jelenlegi igazgató-helyettes asszonyé. Mindenki ismeri, és elégedett a munkájával. 
A polgármester véleménye szerint, nála alkalmasabb személyt nem találhattak volna. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Végigolvasta a pályázatot, véleménye szerint tartalmas, és a jelenlegi igazgató-helyettes olyan 
személy, aki végigjárta a „szamárlétrát”. Rengeteg közösségi munkát végez, ő a 
legalkalmasabb személy erre a tisztségre. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint is a jelenlegi igazgató-helyettes a legalkalmasabb személy arra, hogy az 
iskola igazgatója legyen. 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

Teljes mértékben alkalmas személynek tartja a pályázót. 

Miután több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja, hogy a testület 
véleményezze az iskolaigazgatói pályázatot. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 



#  14

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata az intézményvezetői pályázat véleményezéséről. 

A képviselő-testület Horváthné Pánovics Mária Valéria 7562 Segesd, Bajcsy Zs. utca 
17. szám alatti lakósnak a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola vezetői 
állására benyújtott pályázatát támogatja, javasolja intézményvezetői megbízását. A 
testület döntését megalapozza, hogy Horváthné Pánovics Mária Valéria 10 éve 
igazgató-helyettesként működik közre az iskola életében és szívügyének tekinti annak 
folyamatos fejlesztését. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

14./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésének megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Sáfrán József háza mellett, van egy keskeny 
csík terület, mely önkormányzati tulajdonban van. Ezt a területet akarja megvásárolni Sáfrán 
József.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja az 1009 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú terület 50.000 Ft-
os áron történő értékesítését. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata önkormányzati terület értékesítéséről. 

A Képviselő-testület egyetért az 1009 helyrajzi számú beépítetlen terület 50.000 Ft 
összegű forgalmi áron történő értékesítésével, és felhatalmazza a polgármestert a 
vevővel történő szerződéskötésre. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

15./ Egyéb ügyek. 

a) Tejcsarnok ügye: 
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Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Vörösmarty utcában lévő tejcsarnok már régóta 
eladó, csak nyűg az önkormányzatnak. Vételi ajánlat érkezett rá, Bogdán Aranka Szilviától, 
aki jelenleg a Damjanich utcában lakik. Részletekben szeretné megvásárolni az ingatlant. A 
polgármester elmondja, hogy rengeteg fa van az épület mögötti területen, javasolja, hogy 
értékesítés esetén, még a szerződés megkötése előtt az önkormányzat termelje ki a fákat. 
Liber János képviselő 

Teljes mértékben egyet ért a fák, értékesítés előtti kivágásával. 

Széll Árpádné a Segesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Véleménye szerint ez egy nagyon rossz ház. Nem tudja, hogy mit akarnak, vagy mit tudnak 
vele csinálni, de így nem szabadna benne laknia senkinek. Ez egy nagyon fontos kérdés, hisz 
ők is, és a települési önkormányzat is arra törekszik, hogy senki ne lakjon rossz körülmények 
között. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Elmondja, hogy ő úgy hallotta, hogy fel akarják újítani ezt a házat, és majd valamelyik 
gyermek fog ott lakni a jövőben. 

Péntek László polgármester 

Javasolja, hogy a testület határozza meg a vételárat, ő 500.000 Ft-ot javasol. A fára szüksége 
van az önkormányzatnak, azt ki kell termelni.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata a tejcsarnok értékesítéséről. 

A testület egyetért a 7562 Segesd, Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlan 
részletfizetéssel történő értékesítésével, 500.000 Ft összegben. Felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére és aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Szúnyogháló felszerelése a családi napköziben: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szociális szolgáltató központban 
lévő családi napközibe szükség van szúnyogháló felszerelésére, mert nyáron nem tudnak 
ablakot nyitni a bogarak miatt. Volt ugyan ragasztós szúnyogháló felszerelve, de az tönkre 
ment. Egy redőnyös szakember megnézte, és alumíniumvázas szúnyoghálót ajánlott, a 4 db 
kb. 100.000 Ft-ba kerülne. Javasolja a négy darab szúnyogháló megrendelését és 
felszereltetését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata a szúnyogháló fedezetének biztosításáról.   

A képviselő-testület a családi napköziben felszerelésre kerülő szúnyogháló fedezetét, 
azaz 100.000 Ft-ot a tartalék terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Tanyagondnoki gépjárműre pályázat benyújtása 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 2015. május 4-én nyílik meg a 
pályázati lehetőség az új tanyagondnoki gépjármű beszerzésére. Véleménye szerint 
mindenképpen pályáznia kellene az önkormányzatnak, mivel a jelenlegi gépkocsi már nagyon 
elhasználódott. A polgármester elmondja, hogy több helyről érkezett ajánlat, de olyan 
szigorúak a pályázati feltételek, hogy több cég visszamondta az ajánlatát.  
Tájékoztatást nyújt a polgármester arról, hogy az önkormányzat által szolgáltatott adatokkal, 
egy pályázatírást vállaló egyéni vállalkozó nyújtaná be a pályázatot. 
A polgármester javasolja a pályázat benyújtását, valamint a pályázatíró megbízását. 

A pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

1. Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – szükségesnek tartva a 
tanyagondnoki szolgálat fejlesztését – elhatározza pályázat benyújtását a 21/2015. (IV. 
17.) MvM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése keretében 
beszerezhető új tanyagondnoki gépjármű beszerzésének támogatására. 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat határidőben történő 
benyújtására. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A pályázatíró megbízására vonatkozó javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata pályázatíró megbízásáról. 

1. A képviselő-testület a tanyagondnoki gépjármű beszerzésével kapcsolatos pályázat 
benyújtásával Kárpáti Kálmán egyéni vállalkozót bízza meg. 

2. A testület utasítja a polgármestert arra, hogy a megbízási szerződést kösse meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Konyhai robotgép beszerzése 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat konyháján tönkre 
ment a robotgép, amely nagyban megkönnyíti a dolgozók munkáját. Utána nézett, hogy 
mennyibe kerülne a megcsináltatása, de kiderült, hogy többe kerülne, mintha egy újat 
rendelnének. Egy komplett szerkezet 247.000 Ft + ÁFA lenne, javasolja, hogy a testület ezt 
biztosítsa a tartalék terhére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2015. (IV.30.) 
önkormányzati határozata a konyhai robotgép beszerzéséről.   

A képviselő-testület a konyhai robotgép fedezetét, azaz 247.000 Ft + ÁFA-át a tartalék 
terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Üdvözlő táblák alapozása, zsaluzása 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a község elejére elhelyezendő 
üdvözlő tábla lerakásához alapozásra és zsaluzásra van szükség. Az üdvözlő táblával 
kapcsolatban a polgármester megjegyzi, hogy mivel fából készült, le kellett az egészet 
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alapozóval kenni. Ennek következményeképpen a táblán lévő szöveg alig látható. Megkérte a 
tábla készítőjét, hogy valamilyen módon emelje ki a szöveget a jól láthatóság érdekében. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy véleménye szerint a jelzőtáblaszerű forma és anyag lett volna jó, mert az még 
100 év múlva is megmaradt volna az eredeti formájában. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja, hogy az üdvözlőtáblák 
alapozásához, zsaluzásához szükséges kb. 100.000 Ft összeget a testület biztosítsa. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata az üdvözlő táblák alapozásáról. 

A képviselő-testület az üdvözlő táblák alapozásának, zsaluzásának fedezetét, azaz 
100.000 Ft-ot a tartalék terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Zászlók beszerzése 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szennyvízberuházás ünnepélyes 
átadása kapcsán merült fel az a probléma, hogy nincs elegendő nemzetiszínű és Európai 
Uniós zászlaja az önkormányzatnak. A polgármester felmérte, hogy az önkormányzatnak, 
illetve az intézményeknek mennyi zászlóra lenne szüksége. Kb. 37 zászlót kellene 
megrendelnie az önkormányzatnak, az ajánlat szerint ez 170.579 Ft-ba kerülne. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Benkéné Bácsai Ilona lászlómajori lakos 

Megjegyzi, hogy a Lászlómajorban lévő zászló is nagyon rossz állapotban van, ők is 
szeretnének egy normálisat. 

Péntek László polgármester 



#  19

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy zászlótartót és zászlót is tud biztosítani az 
önkormányzat, oda fog erre figyelni a jövőben. 

Mivel más hozzászólás nem hangzott el, kéri a testület jóváhagyását a szükséges zászlók 
megrendeléséhez. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata zászlók beszerzéséről.   

A képviselő-testület a 32 db zászló fedezetét, azaz 170.579 Ft-ot a tartalék terhére 
biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) Iskolai jutalomkirándulás támogatása 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a segesdi általános iskolába járó jó 
tanuló gyermekek három napra Szlovákiába mennek jutalom kirándulásra. Javasolja, hogy a 
testület 30.000 Ft-al támogassa a kirándulást. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata iskolai jutalomkirándulás támogatásáról. 

A képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy az általános iskolába járó jó tanuló 
gyermekek kirándulását 30.000 Ft összeggel támogatja, a tartalék terhére, melyet a 
Segesdért Alapítvány számlájára utal át, a támogatási cél megvalósítása érdekében. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

h) Szennyvíztisztító telep vagyonvédelmi rendszere 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szennyvíztisztító telep 
vagyonvédelmi rendszerének kiépítése kötelező. Ezt a Veolia Zrt. már kiépítette 586.500 Ft + 
ÁFA értékben. A Veolia Zrt. a beruházás befejeztével le akarta szerelni a vagyonvédelmi 
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rendszert és tovább vinni. Azonban az önkormányzatnak ezt ki kellene akkor újra építenie. 
Emiatt a polgármester kezdeményezte a már felszerelt rendszer megvásárlását, az 
értékcsökkentéssel csökkentett értéken. A polgármester elmondja, hogy számításai szerint az 
értékcsökkentett érték jelenleg 516.154 Ft + ÁFA, az önkormányzat ennyit adna a rendszerért. 
Ez ügyben folynak a tárgyalások jelenleg is. 
A polgármester javasolja a szennyvíztisztító telep vagyonvédelmi rendszerének 
értékcsökkentéssel csökkentett értéken történő átvételét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata a szennyvíztisztító telep vagyonvédelmi rendszeréről 

A képviselő-testület elhatározza a szennyvíztisztító telep vagyonvédelmi rendszerének, 
a bekerülési érték értékcsökkentéssel csökkentett értéken történő átvételét. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

i) Bejelentés elnök személyének megváltozásáról 

Péntek László polgármester bejelenti a képviselő-testületnek, hogy a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom segesdi szervezetének vezetői feladatait 2015. március 17.-étől Pintér Tamás látja 
el. 
A bejelentést a képviselő-testület tudomásul veszi. 

j) Comitatus Hagyományőrzők támogatási kérelme 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Comitatus Hagyományőrzők 
szervezete kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kérelmükben jelezték, hogy szennai 
kirándulást szerveznek, és ehhez kérik az önkormányzat anyagi támogatását. A polgármester 
megjegyzi, hogy még nem bejegyzett szervezetről van szó. 
A polgármester javasolja a szervezet 20.000 Ft összegű támogatását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata támogatás nyújtásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000 Ft összegű támogatást 
biztosít Comitatus Hagyományőrzők szervezete részére, a tartalék terhére azzal, hogy a 
szervezet a támogatás összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával 
számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

k) Közvilágítás korszerűsítés 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületet, hogy kb. két hónapja beszéltek a 
közvilágítás korszerűsítéséről. Jelenleg két ajánlat van az önkormányzat kezében. A 
polgármester jövő csütörtökre meghívta mind a két ajánlat képviselőjét, hogy vessék össze az 
ajánlataikat, és így a testület tagjai is fel tudják tenni a kérdéseiket. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

l) Testvérfalú támogatási kérelme 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületet, hogy a korábbi testületi-ülésen volt szó 
az Esztelneken lévő gyermekotthon támogatásáról. Elmondja, hogy sok mindenre lenne 
szükségük, de véleménye szerint ott is meg lehet vásárolni mindent, ezért anyagi támogatást 
kellene nyújtani a gyermekotthonnak. A polgármester 300.000 Ft összegű támogatást javasol, 
kéri a testületi tagokat, hogy gondolkozzanak a támogatás összegén. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Benkéné Bácsai Ilona lászlómajori lakos 

Felmerül benne a kérdés, hogy hogyhogy nem tudta Segesd, hogy Esztelneken, a 
testvérfaluban gyermekotthon működik. Ezt nagyon furcsának találja. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint azért nem tudtak a gyermekotthon létezéséről, mert ez nem egy 
benntlakásos intézmény, csak felügyelet van. 
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Tóth Ferenc lászlómajori lakos 

Jelzi, hogy nem az adott témával kapcsolatban teszi fel kérdését. Megkérdezi a polgármestert, 
hogy a Tüskevári temetőben a sírok mellett maradt két nagy hársfa, és azok miért nem lettek 
kivágva. 

Péntek László polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a veszélyesnek tűnő fák ki lettek vágva a temetőbe, ezt 
a kettőt azonban nem ítélték veszélyesnek. A két hársfa szimmetrikusan, az út mellett 
helyezkedik el, nem fogják kivágni. Arra van lehetőség, hogy a száraz ágakat levágatja az 
önkormányzat a fákról. 

Liber János képviselő 

A fák kivágásával kapcsolatban elmondja, hogy ő is a fák kivágása mellett volt, de abban 
maradtak, hogy a száraz részeket lefaragják a megmaradt fákról. A képviselő kéri, hogy a két 
hársfát tisztítsák meg a száraz ágaktól. 

Benkéné Bácsai Ilona lászlómajori lakos 

Felveti, hogy a Lászlómajorban lévő termőföldek tulajdonosaival beszélni kellene, hogy ne a 
betonos úton járjanak a nagy gépeikkel, mert teljesen tönkre teszik az utat. Még ablakot sem 
lehet nyitni, olyan hangzavar van. 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a testületet, hogy a lászlómajori út állami út. A közútkezelő azt mondta, hogy 
amennyiben valakinek földje van az út közelében, ők minden további nélkül megadják a 
használatra vonatkozó engedélyt. 

m) Nyári gyermekétkeztetés 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy megjelent a pályázati kiírás a nyári 
gyermekétkeztetés támogatására. Véleménye szerint az önkormányzatnak mindenképpen 
pályáznia kell, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően.  
A polgármester javasolja a pályázat benyújtását. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a gyermekszegénység elleni 
program keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására, pályázatot nyújtson be. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

n) Haszonbérleti szerződés megkötése 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 
06/1 helyrajzi számú ingatlan, b alrészletét Pánovics Gábor a továbbiakban is haszonbérbe 
venné. A haszonbérleti szerződés 2015. április 14. napján kifüggesztésre került. A hatályos 
önkormányzati vagyonrendelet értelmében a képviselő-testület külön határozatban állapítja 
meg az egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat. A korábbi 
rendelet szerint ez 1,5 Ft volt négyzetméterenként.  
A polgármester javasolja, hogy a bérleti díj, a 06/1 helyrajzi számú szántó esetében 2 Ft 
legyen négyzetméterenként. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2015. (IV. 30.) 
önkormányzati határozata haszonbérlet meghatározásáról. 

1. A képviselő-testület a hatályos jogszabályok alapján lefolytatott eljárást követően 
Segesd külterületén önkormányzati tulajdonban lévő 06/1 helyrajzi számú 
ingatlanból, b alrészlet 2 ha 7758 m2 nagyságú, szántó művelési ágú földrészletet, 
2015. május 15. napjától 2021. december 31. napjáig, Pánovics Gábor 7562 
Segesd, Kossuth utca 73. szám alatti lakos, volt haszonbérlő részére biztosítja. 

2. A képviselő-testület a 06/1 helyrajzi számú, szántó művelési ágú földrészlet bérleti 
díját 2 Ft összegben határozza meg, négyzetméterenként. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés 
aláírására, valamint a földhasználati nyilvántartásba történő továbbításra. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  aljegyző


