
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 8.-án, az 
önkormányzat házasságkötő termében 8 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, 
soron kívüli üléséről.  

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

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

A napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (VII. 8.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A BENKO-MED Orvosi Tanácsadó Iroda és Oktatási Stúdió Kft.-vel kötött feladat-
ellátási szerződés módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Kitüntetési ügyek megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ A BENKO-MED Orvosi Tanácsadó Iroda és Oktatási Stúdió Kft.-vel kötött feladat-
ellátási szerződés módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester átadja a szót Dr. Mohr Tamás alpolgármesternek, mivel Dr. 
Benkő András vele beszélte meg a helyettesítésre vonatkozó rendelkezéseket. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Emlékezteti a testületi tagokat, hogy a rendelési időre vonatkozó korábbi javaslatot a testület 
nem fogadta el. Leült Benkő doktor úrral és megbeszélték a helyettesítés rendjét. Megmondta 
Benkő doktor úrnak, hogy ő nem vállalja azt, hogy a betegek elégedetlenkedjenek amiatt, 
hogy nem kerülnek be a rendelésre, mert csak másfél órát fog rendelni. Ez konfliktusok 
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forrása lehet. A másik megoldás az, hogy Benkő doktor úr teljes munkaidőben látja el a 2. 
számú orvosi körzet rendelési idejét. Ezt Benkő András nem akarta. Elmondja a testületnek, 
hogy maradt az a megoldás, mely szerint ő látja el a teljes helyettesítést, helyettesítési díj 
ellenében. Ezt választotta Benkő doktor úr. 
Az alpolgármester részletesen ismerteti a feladat-ellátási szerződésre vonatkozó 
módosításokat és azok szükségességét. Javasolja, hogy a testület ennek megfelelően 
módosítsa a feladat-ellátási szerződést. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2015. (VII. 8.) 
önkormányzati határozata feladat-ellátási szerződés módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi körzetre 
a BENKO-MED Orvosi Tanácsadó Iroda és Oktatási Stúdió Kft.-vel kötött feladat-
ellátási szerződés módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Kitüntetési ügyek megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Somogy Megyei Közgyűlés a 
2015. szeptemberi ülésén dönt a közgyűlés által alapított díjak adományozásáról. A kitüntető 
díjak adományozására a települési önkormányzatok is javaslatot tehetnek. Kéri a 
képviselőket, hogy gondolkodjanak azon, hogy akarnak-e, illetve, ha igen, kit szeretnének 
jelölni a Somogy Polgáraiért díjra. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Emlékezteti a testület tagjait, hogy a tavalyi évben Péntek Lászlót és Péntek Vincét jelölte a 
testület, és Péntek Vince kapta meg a díjat. Javasolja, hogy 2015-ben Péntek Lászlót javasolja 
a testület a Somogy Polgáraiért díjra. 

Péntek László polgármester jelzi személyes érintettségét és nem kéri az ügyben zárt ülés 
tárgyalását. A kizárására vonatkozó alpolgármesteri javaslatot a testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2015. (VII. 8.) 
önkormányzati határozata döntéshozatalból történő kizárásról. 

A képviselő-testület Péntek László polgármestert a döntéshozatali eljárásból kizárja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Támogatja a felterjesztésre vonatkozó javaslatot. 

Az alpolgármester Péntek László Somogy Polgáraiért Díjra való felterjesztésére vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja és a képviselő-testület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2015. (VII. 8.) 
önkormányzati határozata kitüntetési javaslatról. 

A képviselő-testület Somogy Polgáraiért Díjra javasolja a Somogy Megyei 
Közgyűlésnek Segesd Község Polgármesterét, Péntek László 7562 Segesd, Rózsadomb 
utca 38. szám alatti lakóst az alábbi indokolással:  

Péntek László 1951-ben született, azóta segesdi lakos. Diplomája megszerzése után 
előbb a nagyatádi Danuvia Gépgyárban technológus, majd 1980-1998. között a 
Nagyatádi Szakképző Iskola tanára, igazgató-helyettese. Ezt követően a Segesdi 
Ferrokov Kft ügyvezető igazgatója. Fiatal korában aktívan kézilabdázott a helyi 
csapatban. A rendszerváltozás óta folyamatosan, hatodik ciklusban települési képviselő 
Segesden, 1998-2006 között alpolgármester, 2010 óta a község polgármestere. 
Polgármestersége teljes ideje alatt tiszteletdíjának jelentős részéről lemondva, azt 
hátrányos helyzetű, de jól tanuló gyermekek ösztöndíjára, valamint az adott évben 14. 
évüket betöltő lányok ingyenes méhnyakrák elleni védőoltására ajánlotta fel. Két leánya 
és három unokája van. 

Határidő: 2015. augusztus 3. 
Felelős: Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

  

3./ Egyéb ügyek. 
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a) Segesdi falunap 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a falunap 2015. augusztus 1-jén lesz a 
művelődési ház mögötti területen. Itt az áram kivezetése jelent problémát. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy az anyagra vonatkozóan adnak árajánlatot, a Ferrokov Kft. szakemberei 
pedig segítenek a munka elvégzésében. 

Kérdések és hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy a víz elvezetése megoldott-e. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a víz elvezetését meg lehet oldani a 
művelődési házból. Meg kell keresni a vezetéket, el kell vágni két helyen és felállást lehet 
csinálni. Ez a megoldás lenne a legegyszerűbb. A polgármester kéri, hogy a testület 
hatalmazza fel a villanyvezetési munkák megrendelésére és elvégeztetésére. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015. (VII. 8.) 
önkormányzati határozata polgármester felhatalmazásáról. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a művelődési ház mögötti területen a 
villanyvezetési munkálatok megrendelésére és elvégeztetésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Ároktisztítással kapcsolatos bejelentés 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy szóbeli bejelentés Baksa 
Gábor okleveles erdőmérnök megbízásával kapcsolatban. A bejelentés szerint az 
önkormányzat és Baksa Gábor közötti megbízási szerződés tárgyát képező „Csákszegi” 
részen sokkal több fa kitermelése valósult meg, mint amennyit a megbízott fizetett az 
önkormányzatnak. A polgármester elmondja, hogy ki fog menni, és természetesen kivizsgálja 
a bejelentést. Kéri a testület felhatalmazását, hogy amennyiben megállapításra kerül, hogy a 
bejelentésben foglaltak igazak, utólag módosítsa a megbízási szerződést. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
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Elmondja, hogy sejti, hogy ki áll a bejelentés hátterében. Volt egy erdőterület, ahol Baksa 
Gábor tisztítást végzett és ebből adódott egy személlyel konfliktusa az elszámolással 
kapcsolatban. 

Liber János képviselő 

Nem az üggyel kapcsolatosan, de elmondja, hogy a Kossuth utcán, Foki Péterék előtt a 
sövény annyira kinőtt már a járdára, hogy nem lehet közlekedni gyalogosan. Javasolja, hogy a 
tulajdonost szólítsa fel az önkormányzat a sövény rendbetételére. 

Péntek László polgármester javasolja a felhatalmazására vonatkozó döntés meghozatalát. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati határozata felhatalmazás biztosításáról. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Baksa Gábor okleveles 
erdőmérnökkel a Segesd 0219 hrsz-ú út, Segesd 0206 hrsz-ú árok és Segesd 0269 
hrsz-ú árok tisztítására kötött megbízási szerződést utólag módosítsa, ha a 
bejelentésben foglaltak – annak megvizsgálását követően – a valóságnak megfelelnek. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Kmf 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester aljegyző 


