
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 10.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 
következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett, Gyöngyösi Norbert, 
Péntek Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül 
Széll Árpádné a Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Dr. Trefeli Katalin 
Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal vezetőjének megbízásából Török 
Katalin, Baranyai Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke, Varga József a 
Segesdi Sportegyesület elnöke, Sáfrán Józsefné a Segesdi Tündérkert Óvoda vezetője, 
valamint dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester. 

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

A polgármester a napirendre vonatkozóan módosító javaslatot terjeszt elő. Javasolja, hogy a 
meghívóban a hatodik napirendi pont alatt szereplő Bursa Hungarica Ösztöndíjra benyújtott 
pályázatok elbírálását a testület zárt ülésen tárgyalja meg. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

 2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester  

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

 4./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet 
elfogadása. 

  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
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5./ A temetői díjak felülvizsgálata, valamint a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

6./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

8./ Az önkormányzat adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

9./ Az iskolai felvételi körzetek véleményezése 
Előadó: Péntek László polgármester 

10./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

11./ 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 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester a 169/2015. (IX. 17.) önkormányzati rendeletet kiegészíti azzal, 
hogy a Kaszó Zrt-vel sikerült az önkormányzatnak megegyezni, és így 14.500 Ft+ÁFA 
köbméterenkénti áron tudnak tűzifát vásárolni. A szociális célú tűzifa felét december 
hónapban, felét pedig január hónapban fogják leszállítani az önkormányzatnak. A 176/2015. 
(IX. 17.) önkormányzati határozathoz annyit fűz hozzá a polgármester, hogy a 2015. évben 
nyugdíjba vonuló dolgozók jutalmazására, november 20-án kerül sor, egy vendéglátás 
keretében. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

A 141/2015. (VIII. 26.) önkormányzati határozattal kapcsolatban megjegyzi, hogy már egy 
korábbi testületi-ülésen is felvetette, hogy meg kellene keresni a megyei önkormányzatot 
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azzal a kéréssel, hogy a Bertalanpusztához vezető út felújításához járuljon hozzá valamekkora 
összeggel. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy folyamatos volt a levelezés az üggyel 
kapcsolatban, de az első levél nem támogatásról tájékoztatta az önkormányzatot. A 
polgármester javasolja a jelentés tudomásul vételét. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2015. (XI. 10.) 
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 az előző munkaterv szerinti rendes testületi-ülés óta eltelt 
eseményekről. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kihelyezett üdvözlő tábla szövegének 
átírása megtörtént, most nagyon jól látszik. Elmondja, hogy október hónapban több ünnepség 
is volt, október 6-án az általános iskolában az aradi vértanúkra emlékeztek, október 16-án a 
segesdi 80 év feletti időseket köszöntötték, az október 23-i megemlékezésre pedig október 22-
én került sor. A megemlékezés keretében a polgármester átadta a díszpolgári címet, melyet 
2015-ben Veszner József címzetes főjegyző úr kapott. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2015. október 1-től a II. számú háziorvosi körzet 
helyettesítését Dr. Benkő András látja el. Elmondja, hogy hétfőn, kedden és csütörtökön a 
rendelés délután 13 órától 14.30 óráig, szerdán 13.30 órától 14.30 óráig, pénteken pedig 13.00 
órától 14 óráig tart. 
Elmondja, hogy október 13-án részt vett a Járási Védelmi Bizottsági ülésén, ahol a megyei 
rendőrkapitány adott tájékoztatót a migráns helyzetről. Október 20-án a Rinya-Dráva Leader 
Akciócsoport vezetője a múzeumban tájékoztatást tartott a 2014-2020 közötti időszak 
pályázati lehetőségeiről. Ezzel kapcsolatban a vállalkozóktól és az önkormányzattól is várnak 
ötleteket. 
A polgármesterek és jegyzők találkozójára október 29-30-án került sor Siófokon. A 
polgármester elmondja, hogy az előadások hasznosnak bizonyulnak. 
Tájékoztatást ad arról, hogy november 5-én Segesdről küldöttség indult Esztelnekre, ahol az 
adományok átadásra kerültek. 
Elmondja, hogy október 31. napjával Szép Nóra védőnő távozott a posztjáról, helyét Miklai 
Mónika védőnő vette át. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2015. (XI. 10.) 
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./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke  

Az elnök elmondja, hogy bizottsága az előterjesztés megtárgyalta, összességében a teljesítés 
és a felhasználás is időarányos. Kiemeli, hogy szeptember 30. napjával a záró pénzkészlet 79 
millió forint. Kedvező, hogy a szennyvíz-beruházással kapcsolatos számlák teljes egészében 
kifizetésre kerültek. Bizottsága a beszámolót elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata a háromnegyed éves költségvetési beszámolóról. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének harmadik negyedévi 
végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Segesdi Tündérkert Óvoda 
beszámolójával – az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 
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3./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását 
megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Az elnök részletezi a három módosítási okot, és elmondja, hogy a testület által hozott 
döntések kerültek átvezetésre. Bizottsága az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a november 9-i állapot szerint 
60 millió forint szabad pénzeszköze van az önkormányzatnak. Elmondja, hogy 2016-ban a 
községben 11 utcában lévő utat kell felújítania az önkormányzatnak, tehát szükség van a 
szabad pénzeszközre. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 15/2015.(VII.15.) önkormányzati  

rendelettel és a 17/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított  

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

4./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet 
elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 



#  6

Kiegészítés: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, 
2015-ben is pályázott az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag támogatásra. A döntés 
alapján Segesd Község Önkormányzata 3.352.800 Ft összegű támogatásban részesült, amely 
15.000 Ft/m3 + ÁFA áron számolva 176 m3 kemény tűzifát jelent. Elmondja, hogy a pályázati 
kiírásnak megfelelően készült el az önkormányzati rendelet, amely tartalmazza a támogatás 
benyújtásához szükséges kérelem nyomtatványát is. A kérelmek elbírálása a Pénzügyi és 
Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Elmondja, hogy bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és kiemeli, hogy a támogatásról 
rendeletet kell alkotnia az önkormányzatnak. Ismerteti a támogatás igénybevételére vonatkozó 
feltételeket, valamint a rendkívüli élethelyzet esetén alkalmazandó eljárást. A bizottság 
véleménye szerint puhafát kellene vásárolnia az önkormányzatnak, mivel az olcsóbb, és akkor 
több személy juthatna szociális tűzifához. Megdöbbentőnek tartja, hogy ilyen későn lehet 
csak megvásárolni a kiosztandó tűzifát.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

A bizottság elnöke által elmondottakra reagálva tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a 
pályázat központi rendszeren keresztül kerül meghirdetésre, központilag szabályozott 
időpontokkal. A pályázat elbírálása október 31-el valósult meg, tehát nem lehet korábban 
megvásárolni a szociális célú tűzifát. Elmondja, hogy a pályázatot az önkormányzat kemény 
tűzifára adta be, és a támogató okirat is erről szól, tehát nem vásárolhatnak puha fát. A Sefag 
Zrt.-től megvásárlásra kerülő fa azonban biztosan nyers lesz, ez kerül majd kiosztásra.  

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Nevetségesnek tartja, hogy nyers fával kell tüzelnie az embereknek. A most kiosztásra kerülő 
fát már egy éve oda kellett volna adni az önkormányzatnak, hogy kiszáradjon. Bizottsága a 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

Péntek Vince képviselő 

Megjegyzi, hogy a rendeletben szereplő „5 m3 tűzifa adható legfeljebb” kitétel egyszerűen 
megvalósíthatatlan, de tudja, hogy ezt a pályázati kiírás tartalmazza, és emiatt szerepeltetnie 
kell az önkormányzatnak a rendeletében. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és 
a testület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

5./ A temetői díjak felülvizsgálata, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 
szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetőre vonatkozó 
díjakat évente felül kell vizsgálni. Ismerteti a hatályos önkormányzati rendelet szerinti 
díjtételeket. Elmondja, hogy a napirendi pont második része a temetőkről szóló 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozik. A módosítás pedig a szociális temetés 
bevezetése időpontjának elhalasztására utal. A polgármester javasolja, hogy képviselő-testület 
először a díjtételekre vonatkozó módosítási szándékról hozzon határozatot. Javasolja, hogy az 
önkormányzat  ne  emeljen  árat,  mivel  a  jelenleg  hatályos  árak  2015.  január  1-jén  léptek 
hatályba. 

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

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 18/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a 
temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat 
módosítani nem kívánja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 
előterjesztés szerinti módosítását javasolja. Hozzáteszi, hogy Ignácz György bizottsági tag 
véleménye az volt, hogy az önkormányzat jobban figyeljen oda arra, hogy a temetőkben a 
vállalkozók tisztán hagyják ott a területet. 
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Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Nem érti a módosító rendelet 2. §-ában szereplő rendelkezést, hogy a rendelet a kihirdetést 
követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a hatályba léptető rendelkezéseknek ez 
az ún. öngyilkos klauzula elnevezésű módszere. Lényege, hogy a módosító rendelet ne 
terhelje az önkormányzati rendelettárat, tehát hatályát veszti, de a rendelkezések beépülnek a 
korábbi, egységes szerkezetű rendeletbe. 

A módosítás szükségességére vonatkozó döntés meghozatalát követően, a polgármester a 
módosító rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra és a testület azt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2014. (IX. 5.) önkormányzati 

rendelettel és a 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelettel módosított  

18/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

6./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló tudomásul vételére vonatkozó javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja. 
Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata társulási beszámolóról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban ellátott feladatok 
végzéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

            Határidő: értelem szerint 
            Felelős: Péntek László polgármester 

7./ A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester kérésére dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, 
hogy a belső ellenőrzési társulás megszűnésével, megbízás alapján látja el az önkormányzat a 
belső ellenőrzési tevékenységet. Az I-Audit Kft. megküldte az önkormányzat 2016. évi belső 
ellenőrzési tervét. A terv szerint az ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy a 
házipénztár kezelése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és az önkormányzat pénzkezelési 
szabályzatában foglaltaknak. A belső ellenőrzési terv tartalmazza a pénztári bizonylatok 
ellenőrzését is. Az ellenőrzés továbbá arra is irányul, hogy az önkormányzatnál érvényesült-e 
a bizonylati rend és az okmányfegyelem. Kiterjed továbbá az ellenőrzés annak 
megállapítására, hogy az önkormányzat befektetett eszközeinek analitikus nyilvántartása 
megfelel-e, valamint a befektetett eszközök állományának alakulására is irányul az ellenőrzés.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Péntek László polgármester javasolja a 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata a belső ellenőrzésről.   

1. A testület a 2016. évi belső ellenőrzés keretében a házipénztár, a bizonylati rend és 
okmányfegyelem, valamint a befektetett eszközökkel kapcsolatos szabályszerűségi 
vizsgálat elvégzését határozza meg. 

2. A testület utasítja a polgármestert arra, hogy a 2016. évi tervezett belső ellenőrzési 
feladatokra a megbízási szerződést kösse meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

8./ Az önkormányzat adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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Péntek László polgármester kérésére dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a jogszabályi 
környezet változása miatt volt szükség. A módosítás elsősorban a közérdekű adatokra és a 
személyi adatokra vonatkozó szabályok elkülönítésére irányul. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. 

A képviselő-testület az önkormányzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát a 
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy hatálybalépésével egyidejűleg 
a korábban e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

9./ Az iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester nem javasol változtatást az általános iskolai felvételi körzetek esetében. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata a felvételi körzetekről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016/2017-es felvételi 
körzetekkel kapcsolatban Segesd községre változtatást nem javasol, mivel Segesd 
felvételi körzete egyező a település közigazgatási területével. 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és 
Hatósági Osztályát a testület döntéséről értesítse. 
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Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

10./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés: 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy a Rózsadomb utcában a Végh László melletti ingatlan esetében fenn áll-e 
még a beépítési kötelezettség teljesítése. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy emlékezete szerint ezt már korábban a 
testület megszüntette, de utána fog nézni. 

Hozzászólás nincs. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata elidegenítési és terhelési tilalom törléséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gibicsár Ferencné 7562 
Segesd, Rózsadomb utca 17. szám alatti lakós kérelmének helyt adva elrendeli a 
Segesd Belterület 187/22 helyrajzi számú, Segesd, Rózsadomb utca 17. szám alatti 
ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlését, mivel a tulajdonosok a 
kölcsön összegét visszafizették. 

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 

11./ Egyéb ügyek. 

a) Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület kérelme: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nyugdíjas egyesület egy 
műsorszámukkal bejutott a középdöntőbe, mely Gyulán kerül megszervezésre. Az egyesület 
elnöke a kérelmében előadta, hogy az utazás és a szállás is nagyon sokba kerül, ehhez 
szeretne hozzájárulást az önkormányzattól. A polgármester elmondja, hogy a Segesdért 
Alapítvány is támogatja az egyesület részvételét a programon. Javasolja, hogy az 
önkormányzat az egyesület középdöntőn való részvételét 100.000 Ft-al támogassa, az 
alapítványon keresztül. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Talián Bálint képviselő 

Elmondja, hogy ő is olvasta az egyesület kérelmét tartalmazó levelet, és a Ferrokov Kft. 
nevében felajánlja, hogy az utazás költségét a Kft. téríti meg. Ennyivel szeretnének 
hozzájárulni a középdöntőn való részvételhez. 

Baranyai Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke 

Megköszöni az önkormányzat, az alapítvány és a Ferrokov Kft. segítségét. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata egyesület támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület részére, a tartalék terhére, melyet a 
Segesdért Alapítvány számlájára utal át, a támogatási cél megvalósítása érdekében. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Mikulásnapi ajándékcsomag fedezetének biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy 304 gyermek van a 
községben, őket szeretné az önkormányzat megajándékozni. A csomag értéke gyermekenként 
kb. 400 Ft lenne. Javasolja, hogy 130.000 Ft összeget a testület biztosítson az 
ajándékcsomagok megvásárlására. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata fedezet biztosításáról.   

A képviselő-testület a tartalék terhére 130.000 Ft-ban biztosítja a Mikulásnapi 
ajándékcsomagok pénzügyi fedezetét. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Dolgozók részére szaloncukor fedezetének biztosítása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzati dolgozók 
minden évben, karácsony előtt kaptak szaloncukrot. Szeretné ezt az idei évben is biztosítani a 
dolgozóknak, köztük természetesen az iskola pedagógusainak is. Kért árajánlatokat 
különböző cégektől, a jó minőségű, de elfogadható áru szaloncukrot fogja megrendelni. 
Javasolja, hogy a testület 100.000 Ft-ot biztosítson szaloncukor vásárlására a 97 fő dolgozó 
részére. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Jó érzéssel tölti el, hogy a polgármester, illetve a testület gondol az általános iskolai 
pedagógusaira is, holott ők már nem az önkormányzat dolgozói. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint nem lesz szegényebb az önkormányzat azzal, ha a 31 fő általános iskolai 
dolgozó is részesül szaloncukorban. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslatát 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 
hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata fedezet biztosításáról.   

A képviselő-testület a tartalék terhére 100.000 Ft-ban biztosítja a dolgozók részére 
nyújtott szaloncukor pénzügyi fedezetét. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Védőnői szerződés módosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Szép Nóra védőnő 2015. 
október 31. napjával távozott az I. körzet védőnői posztjáról, elköltözés miatt. A 
gyermeklétszám nem indokolja, hogy védőnői pályázatot írjon ki az önkormányzat. Miklai 
Mónika védőnő fogja ellátni mind a két körzetet addig, amíg Béres Anita nem jön vissza. 
Javasolja, hogy a testület értsen egyet Miklai Mónika szerződésének határozatlan időre 
történő módosításával. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata munkaszerződés módosításának jóváhagyásáról. 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Miklai Mónika Nagybajom, Rózsa utca 17. 
szám alatti lakós határozott idejű munkaszerződése határozatlan idejűvé kerüljön 
módosításra. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Nyugdíjas búcsúztató vendéglátási költségei fedezetének biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzat és a közös 
hivatal 2015-ben nyugdíjba ment dolgozóitól november 20-án, pénteken köszönnek el. Az 
ünnepség megtartására az önkormányzat házasságkötő termében kerül sor. Javasolja, hogy a 
vendéglátás költségeihez a testület 50.000 Ft-ot biztosítson. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata fedezet biztosításáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartalék terhére 50.000 Ft-ban 
biztosítja a nyugdíjas búcsúztató vendéglátási költségének pénzügyi fedezetét. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Egyéb témák: 

Liber János képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közvilágítás működésével nincs megelégedve. A Mária-
telepi temetővel szemben lévő emlékműnél nem égnek a lámpák, illetve a park bejárata is 
teljesen sötét. Kéri, hogy a meghibásodást az önkormányzat jelentse be az illetékeseknek. 
Elmondja továbbá, hogy információi szerint a szolgáltató központ teljes épületében bűz van, 
amióta a szennyvízcsatornára rákötöttek. Megkérdezi, hogy történt-e változás ez ügyben. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetéseivel kapcsolatban elmondja, hogy Alsósegesden cserélik a 
villanyoszlopokat, ebből adódhat probléma a közvilágítással. A szociális szolgáltató 
központban lévő bűzzel kapcsolatban elmondja, hogy a bűz nem állandó jelenség. Ahol nincs 
bűzelzáró, ott kellene ledugaszolni, mivel akkor van bűz, amikor levegő keletkezik a 
rendszerben. 

Liber János képviselő 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a katolikus templom melletti kő kerítésen stáció-helyek 
lettek kiépítve. A stációk elkészültek, egyenként 50.000 Ft-ba kerültek, melyet a hívők adtak 
össze. Elmondja, hogy jövő vasárnap lesz a stációk átadása, és véleménye szerint egy 
bevezető járdát kellene csináltatni a megközelíthetőség érdekében. Mindent kiszámolt, le is 
rajzolta, hogy hogy nézne ez ki. Szükség lenne 80 fm szegélyre, 110 m2 fekete fóliára és 6-7 
m3 kavicsra a járda elkészítéséhez. Az anyagköltség kb. 60-70 Ft lenne, ennek fedezetét 
szeretné kérni az önkormányzattól. Elmondja, hogy a szegélyt nem kell lebetonozni, mert ha 
utóbb pályázati úton fel lehetne újítani ezt a területet is, akkor könnyebb lesz felszedni. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy ő is beszélt a plébános úrral, és biztosította őt az önkormányzat segítségéről. 
Ez a segítség az anyagi és az emberi tényezőkre is vonatkozik. Javasolja, hogy a képviselő-
testület biztosítsa a stációkhoz vezető út anyagköltségének fedezetét. 



#  16

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a fedezet biztosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2015. (XI. 10.) 
önkormányzati határozata fedezet biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartalék terhére biztosítja a 
stációkhoz vezető út kiépítésének anyagköltségét azzal, hogy az elszámolás 
kötelezettségével terhelt személy Liber János 7562 Segesd, Rózsadomb utca 46. szám 
alatti lakós. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Varga József a Segesdi Sportegyesület elnöke 

Tájékoztat ad a segesdi labdarúgás helyzetéről. Elmondja, hogy a megyei első osztályban 
szerepel a segesdi csapat. Az első évben a nyolcadik helyet érték el, pillanatnyilag azonban a 
kieső hely közelében táncolnak. Hangsúlyozza, hogy a csapat meggyengült, ugyanis az elmúlt 
időszakban öt játékos is távozott. Helyi ifjúsági sportolókkal pótolták a kiesőket, de ez 
kihatott a játékosok eredményére is. Tájékoztatást ad arról, hogy az Országos Labdarúgó 
Szövetség nyomására a siófoki és a kaposvári csapat is a megyei első osztályba került, 
amelynek következtében 18-ra emelkedett a csapatok száma. Reméli azonban, hogy az új 
játékosok beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. Köszönetet mond az önkormányzatnak és a 
Ferrokov Kft-nek a támogatásért. 
Elmondja, hogy a Kormányzat tervezi az iskolai oktatásban a futball oktatásának bevezetését. 
Véleménye szerint végre felébredt az ország, mivel az utánpótlás csak így biztosítható. 
Elmondja, hogy a segesdi általános iskolába hoztak egy futball orientáltságú testnevelő tanárt, 
de úgy tudja, hogy az ideje nagy részét Taranyban tölti. Ha a kormányzati akarat megvalósul, 
akkor fontos lesz a jó pedagógus. 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy kötelező a mindennapos testnevelés is, csak a segesdi tornaterem erre 
alkalmatlan. Nincs testnevelés szakképzett pedagógus, a jelenlegi két testnevelő tanárnak 
nincs meg a diplomája, mivel nincs nyelvvizsgájuk. Rajtuk áll, hogy megszerzik-e a 
nyelvvizsgát vagy sem. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tankerület munkaerő-hiánnyal 
küszködik jelenleg. Az elmúlt években a focista gyermekek utaztatása jelentős volt, tehát nem 
lehet panasz a futball támogatása tekintetében. Korábban azt gondolta, hogy a sport alkalmas 
arra, hogy a gyermekek fegyelmet tanuljanak, ma már látja, hogy sajnos ez nem így van a 
legtöbb esetben. Nem tudja, hogy a kormányzati törekvések megvalósíthatók lesznek-e a 
gyakorlatban. 
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Péntek László polgármester 

Úgy tudja, hogy a kormányzati törekvések már módosításra kerültek, tehát fakultatív jelleggel 
lesz választható a futball. Nincsenek meg sem a technikai, sem pedig a személyi feltételei a 
bevezetésnek. Kiemeli, hogy a gyermekekhez pedagógiai érzékre is szükség van a pedagógus 
részéről. 

Varga József a Segesdi Sportegyesület elnöke 

Elmondja, hogy sok olyan döntés születik felsőbb szinteken, amihez nincsenek meg a 
feltételek. De egyszer el kell kezdeni. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint a Kormány átesett a ló túloldalára. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint akkor ment a sport Segesden, ha volt egy megszállott edző. Nem elég a 
technikai feltétel megteremtése, kell egy megszállott edző.  

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

Kmf 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


