
J e g y z ő k ö n y v  

Készült Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 12.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 8.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott 
soron kívüli üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett, Péntek Vince, Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 
meghívottak közül dr. Varga Katalin aljegyző. 

Távol (igazoltan): Liber János és Talián Bálint Attila képviselők. 

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

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2015. (VI. 12.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Pályázat benyújtása a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 
csökkentésére. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Köznevelési intézmény működtetéséről való döntés. 
Előadó: Péntek László polgármester 

1./ Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a roma önkormányzat 
350.000 Ft összegű támogatást nyert nyári tábor szervezésére. Az eredeti költségvetés kb. 
680.000 Ft összegű volt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kérelmet írt, hogy a települési 
önkormányzat – amennyiben költségvetése engedi – támogassa a nyári tábor megvalósítását 
annak érdekében, hogy még több gyermek vehessen részt a programokon.  
A polgármester javasolja, hogy a települési önkormányzat 150.000 Ft-al támogassa a 
nemzetiségi önkormányzat által szervezett nyári tábor megvalósítását. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2015. (VI. 12.) 
önkormányzati határozata nyári tábor támogatásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000 Ft összegű támogatást 
biztosít Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata számára, a 
„Hagyományőrző nyári tábor” megszervezéséhez. A támogatás összegét a testület a 
tartalék terhére biztosítja azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat a támogatás 
összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Pályázat benyújtása a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 
csökkentésére. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagjait arról, hogy Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklete alapján ez évben is lehetőség nyílik a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére vonatkozó támogatási 
igény benyújtására. Az az önkormányzat nyújthat be támogatási igényt, ahol a nem 
csatornázott területeken az ivóvíz szolgáltatás 2015. évi várható fajlagos ráfordítása 
meghaladja a nettó 498 Ft/m3 értéket. Továbbá a csatornázott területeken a közműves 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatás 2015. évre várható együttes, 
összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1.002 Ft/m3 értéket. A polgármester 
javasolja a pályázat benyújtását a Magyar Államkincstár felé, továbbá kéri meghatalmazását a 
pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2015. (VI. 12.) 
önkormányzati határozata támogatási igény benyújtásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
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felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás 
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

Határidő: 2015. július 8. 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Köznevelési intézmény működtetéséről való döntés. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester kérésére dr. Varga Katalin aljegyző tájékoztatja a testület tagjait, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény 76. § (4) bekezdése értelmében az a települési 
önkormányzat, amelynek illetékességi területén az önkormányzat tulajdonában lévő épületben 
működik az állami intézményfenntartó központ fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a 
helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig nyújtja be a 
nyilatkozatát arról, hogy a működtetői feladatokat szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy a 
működtetői feladatokat nem vállalja. 

A polgármester javasolja a működtetői feladatok nem vállalására vonatkozó döntés 
meghozatalát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2015. (VI. 12.) 
önkormányzati határozata a köznevelési intézmény működtetéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő –testülete kinyilvánítja, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az 
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, az illetékességi 
területén lévő, saját tulajdonában álló - az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézményi feladatok ellátását szolgáló – ingó és ingatlan 
vagyon működtetését 2015. szeptember 1. napjától nem vállalja.  

Határidő: 2015. június 15. 
Felelős: Péntek László polgármester   
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Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester aljegyző


