
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14.-én, 14.00 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, 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.  
Az első napirendi pont tárgyalásán jelen van az ENERIN Kft. képviseletében Magyar Tibor, 
valamint a WATT-ETA Kft. képviseletében Fábián Zsolt és Szerdahelyi Csaba. 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő.  

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Az írásos napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2015. (V. 14.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Közvilágítás korszerűsítése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

1./ Közvilágítás korszerűsítése. 
Előadó: Péntek László polgármester, valamint az ENERIN Kft. és a WATT-ETA Kft. 
képviselői 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a közvilágítás 
korszerűsítésre vonatkozóan két ajánlat érkezett, az ENERIN Kft.-től és a WATT-ETA Kft.-
től. A polgármester megkéri Fábián Zsoltot és Szerdahelyi Csabát a WATT-ETA Kft. 
képviselőit, hogy tájékoztassák a képviselő-testületet az ajánlatuk tartalmáról. 

Fábián Zsolt a WATT-ETA Kft. képviselője 

Elmondja, hogy az ő cégük jelenleg a segesdi közvilágítás karbantartói. Az ajánlatuk szerint a 
közvilágítás korszerűsítés keretében nem a teljes lámpatest cseréjét végeznék el, bruttó 
12.329.523 Ft-ba kerülne az önkormányzatnak és öt éves futamidőre tudják biztosítani. 
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Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy az ajánlat szerint a cég 73 lámpatest teljes cseréjét végezné el, a több 
esetében csak égőcsere lesz. Felteszi a kérdését, hogy a LED-es égő mennyire ad szórt fényt. 
Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

A polgármester kérdésére elmondja, hogy a LED-es égő valóban nem úgy világít, mint a 
jelenlegi kompakt égő. Azonban az, hogy hova, milyen erősségű fényre van szükség, 
felmérést igényel. Ennek a felmérésnek a költségeit természetesen tartalmazza az ár, és a 
felmérés alapján fog elkészülni a végleges ajánlat. Felajánlja, hogy ki lehet próbálni az új 
LED-es égőket, felszerelnek néhányat, és meg lehet látni, hogy hogyan világít és hogy 
megfelel-e. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a LED lámpák úgy készülnek, hogy minimális 
vakítással fedjék le a területet. A mai lámpákat elég nehézmodellezni, de igyekeznek a 
legjobb minőséget nyújtani. Az új égők a régi házba kerülnek be, tehát a fénye hasonlítani fog 
a mostanihoz.  

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy szívesen megnézné, hogy hogyan világítanak az új lámpák. Szeretne kérni 
referenciákat, hogy esetleg el tudna menni egy olyan településre, ahol az ilyen lámpák már 
működnek. 

Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

A polgármester út kérésére, a referenciákat el fogja küldeni e-mailen. Tájékoztatást ad arról, 
hogy a cégük 207 településen végzi jelenleg a karbantartást. Az ajánlattal kapcsolatban 
elmondja, hogy a garancia ideje teljes egészében lefedi a finanszírozási időt, kiemeli, hogy ez 
nagyon fontos tényező. Meg kell néznie az önkormányzatnak, hogy mit vesz meg, javasolja, 
hogy tetesse fel a próbalámpákat. Ezt nagyon fontosnak tartja, hisz 20 évre fogja ezt 
megvásárolni az önkormányzat. Kiemeli, hogy fontos a garancia idő hossza és lényeges, hogy 
a normatíva meddig fedezi a költségeket. Tehát véleménye szerint nem érdemes hosszú 
futamidőt választani. 

Péntek László polgármester 

Megkérdezi, hogy a kivitelezés szempontjából, akkor is partner-e a WATT-ETA Kft., ha 
esetleg az önkormányzatnak lehetősége lesz pályázat útján korszerűsíteni a közvilágítást. 
Tehát arra kíváncsi, hogy akkor is él-e a Kft. ajánlata. 

Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

A polgármester kérdésére elmondja, hogy természetesen pályázat esetén is partner lesz a 
cégük és az ajánlat is élni fog, arra az esetre is. Azonban egy esetleges pályázat esetén, 
véleménye szerint érdemes lesz megnézni, hogy hol legyen teljes lámpacsere. 

Péntek László polgármester 
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A polgármester a karbantartási költségekre kérdez rá, és megjegyzi, hogy jelenleg a 
karbantartási költség a duplája, mint az ajánlatban lévő. Megkérdezi, hogy az ajánlatban 
szereplő havi 216.600 Ft összegben minden benne van-e. 

Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

A polgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy minden benne van, és hozzáteszi, hogy 
az átalánydíj kedvezőbb, mint a tényleges munka után fizetendő díj. Sokkal jobban kezelhető 
és az ügyfél számára is nyomon követhetőbb. 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy nem elégedett a jelenlegi karbantartási munka gyorsaságával és 
hatékonyságával, reméli, hogy ez a jövőben kedvezőbb irányba fog változni.  

Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

Biztosítja a testületet, hogy a jövőben a karbantartási munkálatok rövidebb időt fognak 
igénybe venni, mivel egy új informatikai rendszert dolgoztak ki a problémák gyorsabb 
kezelése érdekében. Elmondja, hogy az ajánlatban szereplő 12 millió forintot előre ki kell 
fizetnie az önkormányzatnak, amennyiben nem az öt éves futamidőt választják, és a 
normatíva alapján ez meg fog térülni. A lízing esetén akkor kerül a lámpatest az 
önkormányzat tulajdonába, amikor a lízing lejár. Lízing esetén minimális az önkormányzat 
plusz költsége. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy jelenleg kb. 5 millió forint normatívát kap az önkormányzat éves szinten a 
közvilágítási feladatok ellátására. A korszerűsítést követően az önkormányzatnak öt év után 
fog megtakarítása keletkezni. 

Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

Elmondja, hogy a normatíva éves összegébe belefér a lízing minimális plusz költsége is. 
Annak érdekében, hogy ne kelljen normatívát visszafizetni, a költségekbe érdemes beletenni 
további bővítéseket is. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A közvilágítás számlázására kérdez rá. 
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Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy az önkormányzat fogyasztás után 
fizet, év közben átalányt, év végén pedig pontosítás alapján egyenlít. Tájékoztatja a testületi 
tagokat, hogy a cégük többször nyerte meg az E.ON munkavédelmi díját, szoros a két cég 
között a kapcsolat. Az önkormányzat által kapott éves normatíva összegében, véleménye 
szerint nem sok tartalék van, tehát a bevétel le van fedve kiadással. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Emlékezteti Szerdahelyi Csabát arra a mondatára, hogy a meglévő kompakt fénycsövek 
szabálytalanul vannak felhelyezve. Arra kérdez rá, hogy mit jelent ez. 

Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

Elmondja, hogy tapasztalatból mondja az alpolgármester úr által idézett kijelentést. 
Hozzáteszi, hogy nem nézte még meg a községben lévő lámpákat, tehát konkrét hibákat nem 
tud mondani 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy korábban volt korszerűsítés a DÉDÁSZ-al meg is vizsgáltatták a lámpákat. A 
lakosság is teljes mértékben elégedett volt és jelenleg is az a fényviszonyokkal kapcsolatban. 

Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

Az alpolgármester felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a megvilágítás szempontjából 
nem szabályos a kompakt lámpa, de jó fényteljesítményt ad. Ismételten felhívja a figyelmet 
arra, hogy a LED lámpákat próbálja ki az önkormányzat. Tájékoztatást ad arra vonatkozólag, 
hogy a jövőben lehet, hogy lesz olyan lámpa, ami modellezni fogja a kompakt lámpa 
fényszórását. De erre biztosan várni kell. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Egyet ért azzal, hogy az önkormányzat várjon pályázati lehetőségre, hisz elmondja, hogy a 
korábbi években is voltak alternatívák. 

Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

Emlékezteti a testületi tagokat a korábban elmondottakra, hogy az ajánlatuk a jövőben is élni 
fog, nem akarják siettetni az önkormányzatot, mivel 20 évre fogja ezeket megvásárolni az 
önkormányzat. 

Péntek László polgármester 
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Elmondja, hogy mindenképpen várni fog az önkormányzat, az év második felére ígértek 
pályázatokat a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban. Az önkormányzat kapcsolata nem 
szakad meg a WATT-ETA Kft.-vel, mivel a karbantartást ők végzik Segesden. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A tulajdoni viszonyokra kérdez rá. 

Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA Kft. képviselője 

Elmondja, hogy az új lámpatestek az önkormányzat tulajdonába kerülnek, a felszerelt lámpák 
pedig fele-fele tulajdonba. 

Péntek László polgármester 

Megköszöni a WATT-ETA Kft. képviselőinek a részletes tájékoztatót, és felkéri Magyar Tibort 
az ENERIN Kft. képviselőjét, hogy ismertesse az ajánlatát. 

Fábián Zsolt és Szerdahelyi Csaba a WATT-ETA képviselői elhagyják a termet. 

Magyar Tibor az ENERIN Kft. képviselője 

Köszönti a polgármestert és a testületi tagokat. Elmondja, hogy nem konkrétan az írásos 
ajánlatról kíván beszélni, hanem inkább arról, hogy miért válassza az önkormányzat az 
ENERIN Kft.-t. Ismerteti, hogy a cége 2001. óta foglalkozik karbantartással. Kiemeli, hogy a 
közvilágítást korszerűsíteni kell. Az önkormányzatnak három lehetősége van. Az első, hogy 
önerőből végzi el a korszerűsítést, ami szinte teljesen lehetetlen, mert az önkormányzatoknak 
általában nincs erre pénzük. A második lehetőség, hogy Európai Uniós pályázat keretében 
történik a megvalósítást. Tudomása szerint 100 millió Ft feletti beruházás esetén várható 
pályázati lehetőség, egyéb kiírás nem várható. A harmadik lehetősége az önkormányzatnak az 
ENERIN Kft. ajánlata. Ez egy harmadik utas finanszírozás, és négy szereplője van. Az első 
szereplő a Magyar Fejlesztési Bank, aki 2,5 %-os kamattal nyújtja a hitelt. A második 
szereplő az ENERIN Kft., aki felveszi a hitelt az önkormányzatok helyett. Az ENERIN Kft. 
egy projektfinanszírozó cég. Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az MFB jelenleg három 
lámpagyártó céget finanszíroz, és az ő cégük felelt meg arra, hogy 15 éves garanciával jó 
minőségű lámpatesteket szereljenek fel. Elmondja, hogy a WATT-ETA Kft. nem jó 
lámpagyártó, az ENERIN Kft. sokkal jobb gyártókkal állnak kapcsolatban. 
A harmadik szereplője a finanszírozásnak az önkormányzat, aki önerő és ráfordítás nélkül 100 
%-os garanciájú programot kap. Van egy adott futamidő, és ezen belül, ha a kapott 
normatívából fedezhető a költség, akkor az egy jó üzlet. Az önkormányzatnak 15 évig nincs 
gondja ezzel kapcsolatban. 
Az ENERIN Kft. képviselője a finanszírozás negyedik szereplőjével folytatja, nevezetesen az 
állammal. Kiemeli, hogy mivel nem vagyunk energiatermelő ország, 75 %-os kitettsége van. 
Az energiafelhasználás csökkenése jó az államnak, kevesebb energiát kell vásárolnia. 
Magyar Tibor elmondja, hogy 405 települést kezelnek jelenleg, és ehhez jön még 205. Ha az 
energiaköltsége csökken az államnak, akkor elvileg csökkenne a normatíva is. Azonban az 
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ajánlat elfogadását követően az eddig díjba beépítésre kerül a lámpatestek bérleti díja, amely 
teljes egészében elszámolható költségként, tehát a normatív biztosan nem fog csökkenni.  

Péntek László polgármester 

Megköszöni a tájékoztatót. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint a korszerűsítés a lényeg, de anyagilag ennél a konstrukciónál nem lesz 
megtakarítás. Emlékezteti a testületet, hogy a korábbi korszerűsítés esetében volt 
megtakarítása az önkormányzatnak. 

Magyar Tibor az ENERIN Kft. képviselője 

Elmondja, hogy a jelenleg fent lévő lámpatestek élettartama 12 év után lejár, ezt követően 
költenie kell rá az önkormányzatnak, és lehet, hogy pont akkor semmilyen támogatást nem 
vehet igénybe. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint a korszerűsítésen és nem a megtakarításon van a lényeg A jelenlegi 
normatíva 5 millió forint körüli, és az ajánlat akkor jó, ha 10 év múlva is megkapja az 
önkormányzat ugyanezt a normatívát. 

Magyar Tibor az ENERIN Kft. képviselője 

Emlékezteti a testület tagjait a korábban elmondottakra, mely szerint az energiadíj, és a 
rendszerhasználati díj mellé beépül a lámpatestek bérleti díja, amely teljes egészében 
elszámolható működési kiadásként. Ennek eredményeképpen nem fog lecsökkenni a 
normatíva.  

Liber János képviselő 

Aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy ha az állam egy idő után nem fogja a bérleti 
díjat működési kiadásként elismerni. 

 Magyar Tibor az ENERIN Kft. képviselője 

A képviselő általi felvetéssel kapcsolatban kiemeli, hogy az állam bankja adja a garanciát. Ha 
az történne, amit a képviselő úr mond, akkor nem kapná vissza a nyújtott hitelt. A lényeg 
tehát, hogy a bérleti díj garantálná a normatíva azonos összegét. Az állam megtakarítása ott 
jelentkezik, hogy kevesebb energiát kell vásárolnia, és az az államnak jó. 
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Péntek László polgármester 

Emlékezteti a testületi tagokat, hogy az ENERIN két ajánlatot adott, egy 26 milliós és egy 33 
milliós ajánlatot. Ezek teljes lámpacserét tartalmaznak. 

Magyar Tibor az ENERIN Kft. képviselője 

Felhívja a jelen lévők figyelmét, hogy a LED-es égők hőt termelnek, és a jelenleg meglévő 
alumínium búrák egy idő után nem fogják bírni. Az ilyen égőknek olyan búra kell, amely hűti 
az égőket. Ezért szükséges a teljes lámpacsere. 

Péntek László polgármester 

Az új lámpák fényszórására kérdez rá. 

Magyar Tibor az ENERIN Kft. képviselője 

Elmondja, hogy a jelenlegi fényviszonyokat az új LED-es égők esetén el kell felejteni. A 
kompakt égőket pár éven belül már nem lehet cserélni, javítani, mivel nem fogják ezeket 
gyártani. A LED égő egyenes fényt ad, és a tükrözési felületet sem lehet módosítani. Az 
oszlop magasságának változtatása, esetleg módosíthat a fényszóráson. 

Péntek László polgármester 

Megköszöni Magyar Tibor úr tájékoztatását, de kiemeli, hogy a döntést nem fogja elkapkodni 
az önkormányzat. 
Magyar Tibor az ENERIN Kft. képviselője 

Felhívja a képviselő tagok figyelmét, hogy június 15.-ig van lehetősége az önkormányzatnak 
az ajánlat elfogadására. Végig kell gondolni, hogy a közvilágítás korszerűsítést később miből 
fogja az önkormányzat megcsináltatni. Mert cserélni biztos, hogy kell. Annyit biztosan tud 
állítani, hogy nem lesz kiírva közvilágítás korszerűsítésre vonatkozóan pályázat a közel 
jövőben. Úgy tudja, hogy 2017-2018-ban esetleg 70-80 %-os önrésszel lehet majd pályázni. 

Magyar Tibor megköszöni a lehetőséget és távozik a teremből. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy az ENERIN ajánlata szerint csak a teljesen új lámpák a jók, a nyereség a 
cégnél lesz a bérleti díj alapján.  

Liber János képviselő 

Ismétli önmagát, hogy továbbra is tart attól, hogy az állam egy idő után csökkenteni fogja a 
normatívát. 
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Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint, ha a magyar államnak érdekében áll csökkenteni az energiafelhasználást, 
akkor biztos, hogy lesz pályázati lehetősége az önkormányzatoknak a közvilágítás 
korszerűsítésére.  

Liber János képviselő 

Véleménye szerint az ENERIN Kft. csak szervezi az üzletet és pénzt nyer, hisz egy 
projektfinanszírozó cégről van szó. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Szerinte nem baj, ha az önkormányzat csak egy év múlva dönt a közvilágítás korszerűsítése 
kérdésében, mert biztos, hogy lesz pályázati lehetőség. 

A közvilágítás korszerűsítése tárgyában döntés nem született. 

2./ Egyéb ügyek 

a) Az utcák kaszálása 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy több falusi lakos telefonált már, 
hogy miért nem kaszál le az önkormányzat a Kossuth utcán. A polgármester elmondja, hogy 
az önkormányzatnak nincs kapacitása jelenleg a nem önkormányzati területek kaszálására. 
Több közfoglalkoztatott is dolgozik a járdakészítésben, nem tud több embert biztosítani a 
kaszálásra.  

Péntek Vince képviselő 

Megkérdezi, hogy az idősek igényelhetik-e továbbra is a kaszálást. 

Péntek László polgármester  

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy erre jelenleg és a jövőben is lesz lehetőség. 
Elmondja továbbá, hogy jelenleg három bozótvágót tudnak használni, a többit már javítani 
sem érdemes.  

Péntek Vince képviselő 

Véleménye szerint az összefüggő sík területeket nem szegélynyíróval kellene nyírni, hanem 
tologatós fűnyíróval. Sokkal olcsóbb és hatékonyabb lenne. 
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Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésére reagálva elmondja, hogy két tologatós fűnyírója van jelenleg az 
önkormányzatnak, amit folyamatosan használnak. A polgármester elmondja, hogy szükség 
lenne bozótvágók vásárlására. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Egyet ért a polgármesterrel, és javasolja, hogy tologatós fűnyírót is vásároljon az 
önkormányzat. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint nem kell az önkormányzatnak felvállalnia azt, amivel nem bír. Már a 
tavalyi évben sem kellett volna kaszálni az egész Kossuth utcát. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy jelenleg nincs annyi közfoglalkoztatott, aki ekkora területet le tudna kaszálni. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a községben nagyon sok az üres ház, a tulajdonosokat fel kellene szólítani az 
udvar és az ingatlan előtti terület rendbe tételére. Javasolja, hogy az önkormányzat levélben 
szólítsa fel az ingatlantulajdonosokat a területük rendbetételére. Amennyiben a tulajdonos 
nem tudja az ingatlant kaszálás útján rendbe tenni, a tulajdonos hozzájárulásával az 
önkormányzat kaszálja le, és a kaszálás ellenértékét a tulajdonos térítse meg. Javasolja, hogy 
ennek lehetőségéről döntsön a testület. 

A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2015. (V. 14.) 
önkormányzati határozata ingatlantulajdonosok megkereséséről. 

A képviselő-testület egyet ért abban, hogy a polgármester – az önkormányzat nevében – 
levél útján keresse meg az elhanyagolt belterületi ingatlanok tulajdonosait, a kaszálás 
elvégzése érdekében. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat és az 
ingatlantulajdonos között megállapodást kössön, az elvégzett kaszálás árának 
megtérítése végett. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon három nagy teljesítményű 
fűkaszát és három benzines („tologatós”) fűnyírót. 

A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2015. (V. 14.) 
önkormányzati határozata fűnyírók vásárlásáról. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy három nagy teljesítményű 
fűkaszát és három benzines („tologatós”) fűnyírót vásároljon. A vásárolt gépek 
ellenértékét, a tartalék terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Takács Árpád féle ház megvásárlása 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Kossuth utca 65. 
szám alatti ingatlan és a mellette található telek eladási ára – a tulajdonos általi közlés alapján 
– 3,5 millió forint. A polgármester 1,3 millió forintot ígért érte, majd a tárgyalások során az 
árat 2,5 millióra csökkentette a tulajdonos, a polgármester pedig 1,5 millióra növelte.  
A polgármester javasolja, hogy a testület határozza meg azt a végösszeget, amennyit ajánlhat 
az önkormányzat nevében az ingatlanért. 

A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2015. (V. 14.) 
önkormányzati határozata vételár meghatározásáról. 

A képviselő-testület 1,6 millió forintban határozza meg azt az összeget, amelyért a 
polgármester az önkormányzat nevében megvásárolhatja a 7562 Segesd, Kossuth utca 
65. szám alatti ingatlant és a hozzá tartozó 846 hrsz-ú területet. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Hídjavítás 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületet, hogy az önkormányzatnak kötelező 
feladata az éves hídfelülvizsgálatok elvégeztetése. Utoljára 2013-ban volt vizsgálat, akkor az 
önkormányzat tulajdonát képező három híd esetében feltárták a szükséges javíttatásokat. A 
polgármester felhatalmazást kér a képviselő-testülettől, hogy a három híd esetében árajánlatot 
kérjen a felújításra vonatkozólag. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A felhatalmazás megadására vonatkozó javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2015. (V. 14.) 
önkormányzati határozata hidak felújításáról. 

A képviselő-testület egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő három híd 2015. évi 
felújításával. Felhatalmazza a polgármestert a felújítás költségeire vonatkozó 
árajánlatok beszerzésére, és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződés aláírására.  

 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Péntek László polgármester 

d) Veszélyes fák kivágása 

A polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy Bertalanpusztán egy lakóház udvarán 3 db 
veszélyes fa van. A lakók kérték a polgármestert, hogy vágassa ki az önkormányzat a fákat. 
Mivel a tulajdonos telefonált a katasztrófavédelemhez, hogy ők veszélyben vannak a három fa 
miatt, az önkormányzat kénytelen kivágatni ezeket. Elmondja, hogy Bertalanpusztán egy 
önkormányzati területen is van egy fa, melyet ki lehetne vágatni. A polgármester kért 
árajánlatot, egy fa kivágása 26.000 Ft, tehát 104.000 Ft-ba kerülne a négy fa kivágása úgy, 
hogy a kivágott fák az önkormányzaté maradnának. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester kéri a képviselő-testületi tagok egyetértésétét a négy fa kivágására és az 
elvégzett munkára vonatkozólag. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (V. 14.) 
önkormányzati határozata veszélyes fák kivágásáról és a munka elvégzéséről. 

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

 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Péntek László polgármester 

e) Útkezelői hozzájárulás  

Péntek László polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy az Élettér Mérnökiroda Kft. 
kérte a „Segesd, Perczel Mór KIF veszélyes hely” kiviteli terve tárgyában az útkezelői 
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hozzájárulást a Segesd Község Önkormányzata tulajdonában lévő, az építéssel érintett Segesd 
1030 hrsz-ú és az 1047/2 hrsz-ú ingatlanokra. Javasolja a hozzájárulás megadását azzal a 
kikötéssel, hogy a munkaműveletekkel érintett területek helyreállítását legalább az eredeti 
állapotnak megfelelően el kell végezni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2015. (V. 14.) 
önkormányzati határozata közútkezelői hozzájárulás megadásáról. 

A képviselő-testület az Élettér Mérnökiroda Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Pázmány 
P. utca 46.) kérte a „Segesd, Perczel Mór KIF veszélyes hely” kiviteli terve tárgyában 
a közútkezelői hozzájárulást a Segesd Község Önkormányzata tulajdonában lévő, az 
építéssel érintett Segesd 1030 hrsz-ú és az 1047/2 hrsz-ú ingatlanokra megadja azzal a 
kikötéssel, hogy a munkaműveletekkel érintett területek helyreállítását legalább az 
eredeti állapotnak megfelelően el kell végezni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Konyha felújítására pályázat benyújtása 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy lehetőség nyílt pályázat 
benyújtására, mely a konyha felújítására vonatkozik. Az önkormányzat a konyhai 
levegőtechnika kiépítését valósítaná meg. A költségvetés összértéke 13.127.548 Ft és 5%-os 
önrészt kell biztosítani. A polgármester javasolja, hogy az önrészt a tartalék terhére biztosítsa 
a testület. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2015. (V. 14.) 
önkormányzati határozata önrész biztosításáról.   

1. A képviselő-testület elhatározza a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására pályázat benyújtását, a segesdi főzőkonyha légtechnikájának 
kiépítésére vonatkozólag. A testület a szükséges saját forrást a 13.127.548 Ft 
bekerülési költség 5 %-ába, azaz 656.377 Ft összegben a 2015. évi tartalék terhére 
biztosítja. 
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2. A testület utasítja a polgármestert, hogy a tartalék felhasználására vonatkozó 
döntést, a költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze be. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) Kinevezés véleményezése 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Dr. Piros Attila megyei 
rendőrfőkapitány levélben megkereste az önkormányzatot, hogy kikérje a véleményét, 
Kasznár Gyula kinevezésével kapcsolatban. A polgármester ismerteti Kasznár Gyula 
életpályáját. 
A polgármester javasolja, hogy a testület véleményezze Kasznár Gyula r. alezredes 
kinevezését. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2015. (V. 14.) 
önkormányzati határozata kinevezés véleményezéséről. 

A képviselő-testület Kasznár Gyula r. alezredes Úrnak a Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság Rendőrkapitányság Nagyatád kapitányságvezetői kinevezését 
támogatja, javasolja kapitányságvezetői megbízását.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

h) Egyéb témák 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A tanyagondnoki gépjárműre beadott pályázatra kérdez rá. 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja az alpolgármestert, hogy az önkormányzat benyújtotta a pályázatot, kb. 1 hónap 
múlva lesz eredmény. 

Liber János képviselő 

Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy korábban beszéltek egy olyan traktor vásárlásáról, 
amely oldalt nyírja a füvet. 
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Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a jelenlegi közfoglalkoztatási 
pályázatokba nem tudta betenni az önkormányzat a traktort, túl sok költséget jelentett volna. 

Liber János képviselő 

Tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy nagyon sok panaszt hall Vas József karbantartó 
munkájával kapcsolatban. Hozzá tartoznak az óvodák, valamint a szociális szolgáltató 
központ is. Ezeken a helyeken kellene kaszálnia és az egyéb karbantartási feladatokat ellátnia. 
A képviselő elmondja, hogy tudomása szerint a munkákat nem a karbantartó, hanem az 
önkormányzat közfoglalkoztatottjai végzik el. Véleménye szerint Vas József fizetése 
túlságosan magas az egyéb pótlékok következtében, a fizetése nem áll arányban az elvégzett 
munkával. A község lakossága folyamatosan panaszkodik, mert csak azt látják, hogy a 
karbantartó nézelődik a munkahelyén. Valamit mindenképpen tenni kellene. Véleménye 
szerint, ha lehet, az egyéb pótlékokat el kell venni a karbantartótól. 

Péntek Vince képviselő 

Tájékoztatja a testületet, hogy az általános iskola folyamatosan pályázik, két pályázatot már 
biztosan nyert, de jelenleg is folyamatban van egy 20 milliós pályázat. 

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

Kmf. 

 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  aljegyző


