
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi 
Norbert, Péntek Vince, Liber János és Talián Bálint Attila képviselők, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin aljegyző. 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett képviselő 

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

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

1./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és a rendeletet a következő módosítással javasolja 
elfogadásra:  

- A rendelet-tervezet 5. § (3) bekezdésében kerüljön pontosításra a hivatkozás, amely 
helyesen 11. § (6) bekezdés. 
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Liber János bizottsági elnök megjegyzi, hogy a közszolgáltató pontosabb tájékoztatást is 
nyújthatott volna a lakosságnak, mert ő is a polgármestertől tudja, hogy a 60 literes edényzet 
választása esetén, 60 literes műanyag zsákot is elfogad a közszolgáltató. 

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a szolgáltató biztosítja a lehetőséget az egyszemélyes háztartás részére, hogy 
60 literes edényzetet is igényelhessen. Eredetileg úgy volt, hogy meg kell vásárolni ebben az 
esetben a 60 literes kukát, de a jelenlegi álláspont szerint bármilyen 60 literes műanyag zsákot 
is elfogad a közszolgáltató. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 6. § (2) bekezdés 4. sora külön bekezdésbe kerüljön, 
valamint, hogy a 16. § (5) bekezdésében a gazdálkodó szervezet kifejezés elé kerüljön be a 
„más” szó. 

Péntek László polgármester 

Megköszöni a rendelet-tervezetre vonatkozó észrevételeket, és felkéri a testületet a módosító 
javaslatokról való döntésre. 
A polgármester először a Liber János képviselő által javasolt módosítást bocsátja szavazásra, 
melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

A polgármester ezt követően a Dr. Mohr Tamás alpolgármester által javasolt két módosítást 
bocsátja szavazásra, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogad. 

A polgármester a módosító javaslatok elfogadása után az így módosított rendelet-tervezetet 
bocsátja szavazásra, melyet a testület ugyancsak 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

A polgármester a rendelet elfogadását követően kéri a testület tagjait, hogy hatalmazzák fel a 
szerződésmódosítással összefüggő intézkedések megtételére. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati határozata a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
módosításáról. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jogszabályi változásoknak 
megfelelő Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

a) Dr. Benkő András háziorvos helyettesítése 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy Dr. Benkő András háziorvos 
2015. július 31.-el felmond, mert augusztus 1. napjától már Böhönyén látja el a háziorvosi 
feladatait. Ennek megfelelően a helyettesítéséről gondoskodnia kell az önkormányzatnak. Dr. 
Benkő András által írt levél értelmében saját magát helyettesítené a községben. Tehát 
Böhönyén lenne főállásban, és itt helyettesítést látna el. Elmondja, hogy a feladat-ellátási 
szerződés módosítására van szükség a rendelési idő tekintetében, ha elfogadja a testület a 
háziorvos által javasolt rendelési időket. Véleménye szerint azonban a napi másfél órás 
rendelési idő kevésnek tűnik. 

Liber János képviselő 

A rendelési idővel, valamint a saját maga helyettesítésével kapcsolatban elmondja, hogy nem 
érti az egészet. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy mivel ő az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa, vele is meg kellett volna 
beszélnie a tervezett rendelési időt, azonban ez nem történt meg. Ő nem ragaszkodik a 
helyettesítéshez, de ha pl. 9 óráig rendel Dr. Benkő András és 9 órakor még 10 ember áll a 
váróban, akkor azokkal az emberekkel mi lesz, nyilván valóan át mennek hozzá. Véleménye 
szerint ez állandó konfliktus forrása lesz. A megfelelő az lenne, ha helyettesítené saját magát, 
de rendes rendelési időben, és nem napi másfél órában. Tájékoztatja a testületet, hogy a praxis 
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két dologból áll, egy eszmei és egy tárgyi dologból. A Benkő doktor által előterjesztett 
rendelési idő nagyon minimális, heti összesen nyolc óra. Ő, mint háziorvos vállalná a 
helyettesítést, de ezt meg kellett volna beszélniük. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint így nem lehet rendelni, ilyen rövid rendelési idővel. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy van jelenleg egy rendelési idő, mind a két körzet nagy, nem lehet napi másfél 
órában ellátni a rendelést. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy egyszer megkérdezte őt Benkő doktor, hogy vállalja-e a helyettesítést. 
Mondta neki, hogy igen, de nem ezekkel a feltételekkel. A rendelési idő napi kb. 3,5 óra, nála 
pedig másfél órák vannak. Őszintén elmondja, hogy a helyettesítés pénz kérdése. Ha pl. egy 
orvos szabadságra megy, és nincs „párja”, akkor pénzért fogják csak helyettesíteni. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a szociális otthonban való rendelés egy mellékállása Benkő 
doktornak is, csütörtöki és pénteki napokon. Benkő doktor úr írásba bejelentette, hogy 
megszünteti az ottani rendelést, pedig szerinte ezt továbbra is elláthatta volna. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Péntek László polgármester javasolja, hogy a 
testület a Benkő doktor úr által előterjesztett rendelési időket ne fogadja el. Ha saját magát 
akarja helyettesíteni, oldja meg a jelenlegi rendelési idővel, vagy a helyettesítés kérdésében 
egyeztessen Dr. Mohr Tamás háziorvossal. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati határozata a rendelési idő módosításáról. 

1. A képviselő-testület Dr. Benkő András háziorvos által a 2. számú orvosi körzetben 
2015. augusztus 1. napjától tervezett rendelési idejével nem ért egyet. 

2. A testület döntésének megfelelően, amennyiben saját magát kívánja helyettesíteni, 
a hatályos feladatellátási szerződés szerinti rendelési idővel oldja meg, vagy a 
helyettesítés kérdésében tárgyaljon Dr. Mohr Tamás háziorvossal. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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b) Tejcsarnokra vételi ajánlat 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy vételi ajánlat érkezett a 
Tejcsarnok épületére. Korábban a testület 500.000 Ft-ban határozta meg a vételárat. Az ajánlat 
szerint a vevő részletekben fizetné meg a vételárat, havi 10.000 Ft összeggel. Emlékezteti a 
testületet arra is a polgármester, hogy a korábbi döntésnek megfelelően az ingatlan, a területen 
lévő fák nélkül kerül eladásra. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Javasolja, hogy az önkormányzat csináltassa meg a fürdőszobát és a SZOCPOL utódjával a 
CSOK-al többért adhatná el az önkormányzat az ingatlant. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megjegyzi, hogy a felújításra így nem kapná meg a vevő az állami támogatást. 

Péntek Vince képviselő 

Véleménye szerint jó ötlet a fürdőszoba felújítása és az így történő eladás, mert több 
bevételhez juthatna az önkormányzat. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Elmondja, hogy őt többször megkereste már a vevő, nagyon sürgős lenne neki az ingatlan 
megvásárlása. Neki azt mondta, ha nem kapja meg rövid időn belül 500.000 Ft-ért, akkor nem 
kell neki és másik ingatlant fog vásárolni. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint, ha tulajdonjog fenntartásával kapja meg az ingatlant a vevő, négy évig 
nem lesz rá gondja az önkormányzatnak. Javasolja, hogy a tulajdonjog fenntartással történő 
eladást, valamint az önkormányzat vagyonrendeletének megfelelően az ingatlan megyei 
napilapban történő meghirdetését, és ennek megfelelően a 69/2015. (IV. 30.) önkormányzati 
határozat visszavonását. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati határozata lakáscélú ingatlan elidegenítéséről. 
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1. A képviselő-testület a 69/2015. (IV. 30.) önkormányzati határozatát visszavonja.   

2. A képviselő-testület elhatározza a segesdi 550 hrsz-ú 7562 Segesd, Vörösmarty 
utca 58. (nyilvántartás szerint), a valóságban 7562 Segesd, Vörösmarty utca 60. 
szám alatti, 3312 m2 nagyságú, „Kivett lakóház, udvar” megjelölésű ingatlan 
értékesítését.  

3. Az 550 hrsz-ú ingatlan minimális eladási árát 500.000 Ft-ban határozza meg a 
testület. Az ingatlan értékesítésére a fák kitermelése után kerülhet sor, az eladási ár 
az ezt követő állapotra értendő. 

4. A testület elrendeli az ingatlan eladásra történő meghirdetését a megyei napilapban 
azzal, hogy a vevő a legmagasabb ajánlatot tevő személy lesz. Felhatalmazza a 
polgármestert a legmagasabb árat felajánló személlyel történő szerződéskötésre. 

Határidő: 2015. július 18. (meghirdetésre) 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Lászlómajori falunap 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Lászlómajorban falunapot 
szeretnének szervezni, és ennek megvalósításához, a rendező, Benkéné Bácsai Ilona, 100.000 
Ft összegű támogatást kér. Javasolja, hogy a testület 100.000 Ft összeggel támogassa a 
lászlómajori falunapot. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Liber János képviselő 

Egyet ért a támogatás nyújtásával. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva azt, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati határozata a lászlómajori falunap támogatásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a lászlómajori falunap megszervezéséhez, a tartalék terhére azzal, hogy a 
támogatás összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával kell elszámolni.  

Az összeg átvételére jogosult és az elszámolás kötelezettségével terhelt személy, 
Benkéné Bácsai Ilona 7562 Segesd, Lászlómajor 9. szám alatti lakós. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Egyéb témák: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Felhívja a testület tagjainak figyelmét, hogy két templom van Segesden. A katolikus templom 
környezetét az önkormányzat rendben tartatja a közmunkásokkal, viszont a református 
templomét nem. A református templom környékére is oda kellene figyelni. 
A kaszálással kapcsolatban az alpolgármester megjegyzi, hogy Török Gyula vállalkozó faipari 
telepének környezete is nagyon rendetlen. Nem is tudni, hogy hol van a területének a határa. 
Az út és az árok is folyamatosan el van foglalva, lehet, hogy még a közterületen is farönkök 
vannak. A terület ugyanakkor nagyon gazos és rendezetlen. Utána kellene nézni, hogy hol van 
a terület határa. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Az alpolgármester úr hozzászólásával kapcsolatban megjegyzi, hogy a faipari telep környéke 
tele van csigákkal, véleménye szerint a külföldről behozott fával kerülnek a csigák a területre. 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint fel kellene szólítani a telephely tulajdonosát, hogy kaszálja le a területet. 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester aljegyző


