
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett, Gyöngyösi Norbert, Péntek Vince, Liber János és Talián Bálint képviselők, valamint 
a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin aljegyző. 
A képviselő-testületi ülésen megjelent 3 fő segesdi lakós is. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a testületi-ülésen megjelent Pintér 
Tamást, a Jobbik Magyarországért Segesdi Alapszervezetének elnökét. 

Megállapítja, hogy a7 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 111/2015. (VII.9.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása.  
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Az önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének módosítása.  
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása. 
Előadók: Péntek László polgármester 

5./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Kiegészítés: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a 69/2015-ös önkormányzati határozathoz lenne 
hozzáfűzni valója.  
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Tejcsarnokot megvásárolni szándékozó személy, nem 
jogosult a CSOK-ra, ezért marad a tulajdonjog fenntartással történő részletfizetés. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2015. (VII. 9.) 
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 

b) Két ülés közti tevékenység 

A polgármester beszámol arról, hogy az előző rendes testületi ülés június 29.-én volt, amikor 
a testület a szilárd hulladékról szóló rendeletet fogadta el. Elmondja, hogy Dr. Benkő András 
háziorvos bejelentette felmondását, 2015. augusztus 1. napjától Böhönyén fog dolgozni. A 
helyettesítés kérdésében megegyezett Dr. Mohr Tamás háziorvossal. Ezzel kapcsolatban a 
testület elfogadta a feladat-ellátási szerződés módosítását. 
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy egyeztetés volt az „Ernyes-féle” ház felújítása kapcsán 
építőipari vállalkozókkal. A tárgyalások a költségek csökkentésére irányultak. 
Június 11-én a csatorna-beruházást ellenőrizték, ahol mindent megfelelőnek találtak. 
Elmondja, hogy szintén június 11-én pedagógusnapi rendezvényen, június 13-án pedig az 
általános iskolás ballagáson vett részt. 
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Kakrik Ferenc ismételten kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, a szennyvízcsatorna-beruházással kapcsolatban újabb anyagokat szeretne. 
Az önkormányzat a válaszlevelében tájékoztatta a kérelmezőt a fénymásolás díjairól és az 
anyagok személyes megtekintésének lehetőségéről. 
Június 30-án a közös hivatal dolgozói és polgármesterei elköszöntek a belegi kirendeltségen 
dolgozó, nyugdíjba vonuló dolgozótól.  
A polgármester elmondja, hogy július 1-jén a segesdi zarándokhellyel kapcsolatban, bejárás 
volt a községben. Mindenre kiterjedő fejlesztés valósulna meg a községben, ha a pályázat 
benyújtása sikeres lenne. 
A közmunkaprogramok folyamatosak, a járdaépítés kb. másfél hónapja tart. 
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Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámoló elfogadására 
vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2015. (VII. 9.) 
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek 
bedolgozásra a költségvetésbe. Felkéri Péntek Vince és Liber János bizottsági elnököket, hogy 
a bizottsági véleményeket mondják el. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A bizottság az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az 
előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. A bizottság elnöke elmondja, hogy az előirányzatok 
aktualizálása valósult meg. 

Liber János az Ügyrendi és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága megtárgyalta a költségvetés módosítását, és az előterjesztés szerint elfogadásra 
javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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15/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

7/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ Az önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek László polgármester felkéri Péntek Vince és Liber János bizottsági elnököket, hogy a 
bizottsági véleményeket mondják el. 
Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A bizottság az önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének módosítását megtárgyalta 
és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. A bizottság elnöke elmondja, hogy a 
könyvelésre vonatkozó szabályok megváltozása tették szükségessé a pénzmaradvány 
módosítását. A pénzmaradványt nem göngyölítve, hanem az adott évre vonatkozóan kell 
kimutatni. Erre irányul a módosítási javaslat. 

Liber János az Ügyrendi és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága megtárgyalta a zárszámadás módosítását, és az előterjesztés szerint elfogadásra 
javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének módosítását szavazásra 
bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló  

9/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának megtárgyalása. 
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Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester kérése dr. Varga Katalin aljegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a 2013. 
évben elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot két évente felül kell vizsgálni. Kéri a 
testület tagjait, hogy állapítsák meg az esélyegyenlőségi programban szereplő adatok 
pontosításának, azaz a felülvizsgálatnak a szükségességét. 

Kérdés és hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület állapítsa meg a helyi esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálatának szükségességét. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2015. (VII. 9.) 
önkormányzati határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának 
szükségességéről. 

1. Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja szerint, a 2013. 
október 10. napján elfogadott Segesd Község Önkormányzatának Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját megvizsgálta és megállapította, hogy felülvizsgálata 
szükséges. 

2. A program felülvizsgálatának és annak módosításának határideje: 2015. augusztus 
31. 

3. A felülvizsgálatot és a módosítást követően a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 
képviselő-testület 2015. szeptember 30. napjáig határozattal fogadja el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Egyéb ügyek. 

a) Tejcsarnok ügye: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy a vevőként jelentkező nem 
jogosult a CSOK-ra, így marad a tulajdonjog fenntartással részletekben történő eladás. A 
vagyonrendeletnek megfelelően megyei napilapban kell meghirdetni az 500.000 Ft feletti 
hasznosítást. 

Kérdés nincs. 
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Hozzászólás: 

Péntek Vince képviselő 

Tájékoztatja a testületi tagokat és a megjelenteket, hogy a vevő azért szeretné megvenni az 
ingatlant, mert hosszú idő után visszakapta a gyermekeit, és a jelenlegi ház, amiben élnek 
nagyon pici. Szeretné a megvásárolni akart ingatlant felújítani. 

b) Baranyai Zoltán közművelődési szakember kérése: 

A polgármester elmondja, hogy minden képviselő megkapta Baranyai Zoltán kérését, amely 
szerint a múzeumba szükség lenne egy projektorra, valamint egy beépített és egy hordozható 
vetítő vászonra. Véleménye szerint jogos a kérés, mivel ez idáig a múzeumban, illetve a 
könyvtárban nem voltak olyan rendezvények, amelyek ezt szükségessé tették volna.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy ügyelni kell a vásárolni kívánt projektor minőségére annak érdekében, hogy 
más rendezvényen is fel lehessen használni. 

Liber János képviselő 

Egyet ért az eszközök beszerzésének szükségességével, és hozzá teszi, hogy eddig is meg 
lehetett volna venni. 

A polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a projektor, a beépített és hordozható 
vetítő vászon megvásárlásához szükséges fedezetet, a tartalék terhére. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2015. (VII. 9.) 
önkormányzati határozata eszközök beszerzéséről. 

A képviselő-testület egyet ért az Árpád-házi Szent Margit Múzeumi Kiállítóhely és 
Községi Könyvtárhoz projektor, beépített és hordozható vetítő vászon beszerzésével. A 
testület az eszközök ellenértékét, a tartalék terhére biztosítja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Tanyagondnoki busz 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az új tanyagondnoki 
gépjárműre benyújtott pályázat sikeres volt. Elmondja, hogy már volt is az autókereskedő 
cégnél és megrendelte a gépjárművet. Nem kell az önkormányzatnak hitelt felvennie 
szerencsére, meg tudja előlegezni az összeget. Az új gépjárművel együtt már három kisbusza 
lesz az önkormányzatnak, véleménye szerint érdemes elgondolkodnia a testületnek azon, 
hogy szükség van-e három buszra, vagy akár egy eladható lenne. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Talián Bálint képviselő 

Elmondja, hogy ő, mint a Ferrokov Kft. képviselője igényt tartana a cég részéről az egyik 
buszra. 

d) Vihar okozta kár 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a testületi ülést megelőző 
nap vihar volt a községben. A Takács kocsma előtt állt egy autó, amelyre rádőlt a fa a nagy 
szél következtében. A fa közterületen volt, tehát az önkormányzat kártérítési kötelezettsége 
fenn áll. Az autónak kitört a hátsó szélvédője, és a karosszéria is megsérült. Van az 
önkormányzatnak biztosítása, a rendezés már folyamatban van. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Emlékezteti a testületi tagokat, hogy április végén az a személy, akinek autójában a kidőlt fa 
kárt okozott, a posta előtti hídfejet kamionjával eltörte és az úton lévő aszfaltot is felgyűrte. A 
kárt azóta sem térítette meg, illetve nem csináltatta meg a bejárót. Felmerül benne a kérdés, 
hogy a két ügyet nem lehetne-e összevonni. 
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Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy ő is gondolt erre a megoldásra. Jövő 
héten jön az útfelújításban érintett vállalkozó, aki írásba foglalja a posta előtti hídban okozott 
kárt. 

e) Fogorvos kérése 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Dr. Borbás Attila fogorvos, a 
Duo-Dentál Praxis Kft. ügyvezetője levélben kereste meg őt egy kéréssel. Mivel a feladat-
ellátási szerződés szerint szerdai és pénteki napokon nem a Teleki utcai rendelőben, hanem a 
Szabadság téri rendelőben rendel, kéri a havi 64.000 Ft összegű ingatlanhasználati díj 
mérséklését. Emlékezteti a megjelenteket, hogy az Egészségügyi és Szociális Szolgáltató 
Központban az orvosok havonta 64.000 Ft ingatlanhasználati díjat fizetnek. 
A polgármester emlékezteti a testületet, hogy 2012. áprilisban fogadták el az egészségügyi és 
szociális központ költségeinek megosztására vonatkozó megállapodást. Ennek megújítása, 
aktualizálása vált szükségessé, mivel a megállapodásban még a Dr. Szakács Családorvosi Bt. 
szerepel, illetve az RSZSZK-ra vonatkozóan is tartalmaz költségmegállapítást. 
A polgármester javasolja a megállapodás jóváhagyását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2015. (VII. 9.) 
önkormányzati határozata a költségek megosztására vonatkozó megállapodásról. 

A képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Ház költségfelosztására 
vonatkozó megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja, aláírásra 
felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Dr. Borbás Attila fogorvos, a 
Duo-Dentál Praxis Kft. ügyvezetője levélben kereste meg őt egy kéréssel. Mivel a feladat-
ellátási szerződés szerint szerdai és pénteki napokon nem a Teleki utcai rendelőben, hanem a 
Szabadság téri rendelőben rendel, kéri a havi 64.000 Ft összegű ingatlanhasználati díj 
mérséklését. Emlékezteti a megjelenteket, hogy az Egészségügyi és Szociális Szolgáltató 
Központban az orvosok havonta 64.000 Ft ingatlanhasználati díjat fizetnek. 

Kérdés nincs. 
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Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A fogorvos kérésével kapcsolatban megjegyzi, hogy várható volt, hogy ez lesz a következő 
lépés. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint a 64.000 Ft arányos részét kellene kérni. Hosszabb távon pedig azon is 
lehetne gondolkodni, hogy a szociális központban rendelő orvosok egyikének sem kellene 
ingatlanhasználati díjat fizetnie. 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy az ingatlanhasználati díj fizetése kötelező-e a pályázat miatt. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az ingatlanhasználati díj fizetése nem 
kötelező. Bérleti díjat nem lehet megállapítani a fenntartási kötelezettség ideje alatt. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy az ingatlanhasználati díj a takarítási és a rezsiköltséget fedezi, ez nem 
bújtatott bérleti díj. Felmerül benne a kérdés, hogy a fogorvos szerdán és pénteken le fogja-e 
kapcsolni a fűtést, mert szerinte biztos, hogy nem. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Véleménye szerint a fogorvosnak valamilyen szinten igaza van. Ő, mint postai kézbesítő 
sokat jár a faluban és az emberek teljes mértékben meg vannak elégedve a fogorvossal. 
Emberséges a községben élőkkel, segítőkész, akár hétvégén is lehet hozzájuk fordulni.  

Talián Bálint képviselő 

Véleménye szerint, ha valakinek könnyítünk, akkor mindenkinek kell könnyíteni. 

Péntek László polgármester 

Javasolja, hogy 2015. július hónaptól 2015. december 31. napjáig a Duo-Dentál Praxis Kft. 
részére, havi 45.000 Ft összegű ingatlanhasználati díjat állapítson meg a testület. Javasolja 
továbbá, hogy a 2016-os évre vonatkozóan a testület tagjai gondolkodjanak a díjak 
szükségességéről, illetve mértékéről. 
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Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2015. (VII. 9.) 
önkormányzati határozata az ingatlanhasználati díjról. 

1. A képviselő-testület egyet ért abban, hogy a Duo-Dentál Praxis Kft. 2015. július 1. 
napjától 2015. december 31. napjáig havonta 45.000 Ft összegű ingatlanhasználati 
díjat fizessen. 

2. Az 1. pontnak megfelelően, a képviselő-testület az egészségügyi és szociális 
központ költségeinek megosztására vonatkozó megállapodás módosítását a 
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Mezőgazdasági vállalkozó kérése 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Balatinczné Kovács Márta 
mezőgazdasági vállalkozó jelezte, hogy Vidák Györgyné szintén mezőgazdasági vállalkozó 
lezárta az utat a posta mögött, így ő nem tudja megközelíteni a földjét. Vidák Györgyné 
egyébként a saját tulajdonban lévő útját zárta le. Balatinczné kérte a polgármestert, hogy az 
önkormányzat vegye meg az utat Vidáknétől, vagy adja el neki a Vas féle házat, hogy ő ott 
utat tudjon kialakítani.  

Liber János képviselő 

A polgármester által elmondottakból azt a következtetést vonja le, hogy az önkormányzatnak 
lényegében nincs hivatalosan bejárata a múzeumhoz, mivel az a terület is Vidákné 
tulajdonában van. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy mindenki kap kulcsot a sorompóhoz, csak az ellenérdekű fél nem. Az ő 
vitájuk egy személyes ügy miatt áll fenn. 

Péntek Vince képviselő 

Megjegyzi, hogy az Ady Endre utca vége is le lett zárva. 

Liber János képviselő  
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Véleménye szerint meg kellene vásárolni az önkormányzatnak a Múzeumhoz vezető utat, 
nehogy később gond legyen belőle. 

g) Horgászegyesület támogatása 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testület, hogy a Kutasi Sporthorgász Egyesület 
támogatási kérelmet nyújtott be. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy minden évben 
támogatja az önkormányzat az egyesületet. Javasolja, hogy a 20.000 Ft támogatást biztosítson 
a testület a horgászegyesületnek. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2015. (VII. 9.) 
önkormányzati határozata a horgászegyesület támogatásáról. 

A képviselő-testület 20.000 Ft összegű támogatást biztosít a Kutasi Sporthorgász 
Egyesület részére, a tartalék terhére azzal, hogy az egyesület a támogatás összegével 
az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

h) Esztelnekiek látogatása 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelent testületi tagokat, hogy augusztus 14-én 
jönnek az esztelnekiek 42 fővel. Akikhez jönnek, velük már felvette a polgármester a 
kapcsolatot. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Talián Bálint képviselő 

Elmondja, hogy a lovarda udvarán lévő lakás és a szolgálati lakás is rendelkezésre áll.  

i) Egyéb témák 



#  12

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy néhány lakos kérdezte már tőle, hogy a csatornadíjakat mikor számlázzák ki, 
mert félő, hogy egyben nagyon sok lesz, és nem tudják majd kifizetni. 

Péntek László polgármester 

Az alpolgármester hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy az ár felterjesztésre került, 
de válasz még nem érkezett. Nem tudni, hogy mikortól kell fizetni, majd az Energiaközpont 
dönti el. A kedvezmény pedig a DRV-től függ. Ha ki kell visszamenőleg fizetni, akkor az 
önkormányzat hosszabb időszakot fog kérni. 

Mivel az egyéb ügyekben más hozzászólás nem hangzott el, a polgármester ügyrendi 
kérdésben kéri a képviselő-testület állásfoglalását a szó megadására vonatkozólag. 
A polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a hozzászólás jogát a megjelent segesdi 
lakósoknak. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2015. (VII. 9.) 
önkormányzati határozata a hozzászólási jog megadásáról. 

A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít, Büki Gábor segesdi lakósnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Büki Gábor segesdi lakós 

Elmondja, hogy voltak az önkormányzatnál Pintér Tamással, két ügyből kifolyólag. Az egyik 
a Bertalanpuszta 36. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan ügye, a másik pedig a 
Baksa Gábor féle megbízás. Az iránt érdeklődtek, hogy a Bertalanpuszta 36. szám alatti 
ingatlan esetében tett-e az önkormányzat feljelentést, mivel teljesen széthordták az épületet, 
mindent elvittek, amit csak lehetett. Amennyiben nem történ feljelentés, kéri, hogy ezt tegye 
meg az önkormányzat, mivel véleménye szerint nem lehet hagyni, hogy csak úgy 
széthordjanak egy önkormányzati tulajdont. A Baksa Gábor féle megbízással kapcsolatban 
Büki Gábor elmondja, hogy ők tudják, hogy zsebbe megy az ároktisztítás. Felmerül a kérdés, 
hogy az önkormányzatnak nem lett volna-e jobb, ha saját maga termeli ki a fát. Szerintük ez 
nagyon érdekes ügy, mert szociális faként is ki lehetett volna osztani. Véleményük szerint 
minden megy Baksa Gábor zsebébe, számlával sem tud elszámolni. Amikor bent jártak az 
önkormányzatnál, az aljegyző mutatta nekik a „Barátdomb”-al kapcsolatos elszámolást, de 
szerintük ez semmi, nem elszámolás.  
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Péntek László polgármester 

A Büki Gábor által elmondottakra reagálva elmondja, hogy volt feljelentés a Bertalanpuszta 
36. szám alatti ingatlan ügyében. Sok értelme azonban nem volt, mivel nem találták meg az 
elkövetőket. A Barát-domb ügyében pedig történt elszámolás, táblázatos formában. 

Büki Gábor segesdi lakós 

Véleménye szerint a kitermelt fa mennyiségét számlával kell igazolni, ami az önkormányzat 
birtokában van elszámolás az egy nagy semmi. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Arra reagál elsőként, amit Büki Gábor mondott, hogy sokan panaszkodtak az ároktisztítással 
kapcsolatban, a községben. Kíváncsi lenne, hogy kik azok, akik panaszkodtak. Csak azért 
kérdezi ezt, mert megjegyzi, hogy ő is érdekelt valamilyen szinten. Ő is tulajdonos abban az 
erdőben, amit Baksa Gábor tisztított ki. Az erdőtulajdonosokat büntetés fenyegette, mivel nem 
volt erdőművelés. Ő tudja, hogy Takács Andrástól ered ez az egész, mivel Takács Andrásnak 
nem felelt meg az elszámolás. Ez egy 91 AK-ás erdőterület, melyből Takács Andrásnak 0,75 
AK-ja van, és kb. 27 ezer Ft-ot kapott az elszámolás során. Ő ezzel nem volt megelégedve és 
emiatt elégedetlen. Véleménye szerint az egész ügy hátterében egy személyes vita áll. Ha két 
tulajdonos van egy területben, akkor is van nézeteltérés, de itt 25 tulajdonos van. 

Büki Gábor segesdi lakós 

Az alpolgármester által elmondottakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy nem az a lényeg, amit 
elmondott, hanem, hogy az önkormányzat felé hogyan számolt el Baksa Gábor. Őt az 
önkormányzati tulajdon érdekli, mert szerinte mindenről számlával kell elszámolni. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a megbízási szerződésben arról van szó, hogy területet tisztít Baksa Gábor. 
Nincs szó számlával való elszámolásról. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a testület az előző 
ülésén döntött arról, hogy megnézik a tisztítandó területet, megnézik, hogy milyen fákat és 
mennyit vágott ki. Ha változott a helyzet, akkor változnak a feltételek is. Ezt meg fogják 
vizsgálni. 

Talián Bálint képviselő 

A témával kapcsolatban elmondja, hogy az erdő iszonyatos munka, mivel kiírják a művelési 
kötelezettséget. Neki is van saját vállalkozója és van erdőgazdálkodója is. Ő sem 
számlaképes, hanem őstermelő. Megbízási díjért tünteti el azt, ami nem odavaló. 

Liber János képviselő 
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Elmondja, hogy emlékszik a szavazásra. Akkor arról volt szó, hogy alig van fa azon a részen, 
ami van az is értéktelen. De ha arról hallani, hogy most kocsiszám adják el a fákat, akkor ezt 
utólag ki kell vizsgálni. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy nem tudni, hogy melyik táblából termelik ki a fákat, ezt utólag nem is lehet 
megállapítani. 

Péntek László polgármester 

Még egyszer megerősíti, hogy meg lesz vizsgálva az ügy, megnézik, hogy milyen fák lettek 
kitermelve a megbízás tárgyát képező területről. Ezt követően újra fognak tárgyalni. A 
favágás nagyon veszélyes, saját emberekkel ezt nem fogja vállalni az önkormányzat. Nem 
értenek hozzá, és ezért nem is fog az önkormányzat felelősséget vállalni. Ha vihar dönt ki egy 
fát, akkor is félve küldi ki az embereket, nehogy valami baj történjen. 

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

Kmf 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester aljegyző


