
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 20.-án, a 
Községházán 8.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről.  

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

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila 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 212/2015. (XI. 20.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programja módosításának 
jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Egyéb ügyek. 

1./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2015. (XI. 20.) 
önkormányzati határozata társulási megállapodás módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

1. A III. A társulás feladat- és hatáskör ellátása fejezet 1. B.) Szociális ellátás, valamint 
család-és gyermekvédelmi feladatainak ellátása címre változik, és az A) Szolgáltató 
Központ intézmény egységei az alábbiak szerint módosul: 

A) Szolgáltató Központ intézményegységei: 

• Bölcsőde intézményegység: 
Telephely:  Nagyatád, Árpád u. 18. 

    Ellátási körzete: Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, 
Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, 
Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Ötvöskónyi, Segesd, 
Somogyszob,Szabás, Tarany  települések 

• Lábodi intézményegység: 
Telephely: Lábod, Lábod, Kossuth u. 43.  
Ellátási körzete: Görgeteg, Lábod, Kutas, Kisbajom, Nagykorpád, 

Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Szabás települések  

   Lábodi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
   Telephely: Lábod, Teleki u. 2.  
   Ellátási körzete: a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 

településekre terjed ki.  

• Nagyatádi intézményegység: 
Telephely: Nagyatád, Széchenyi tér 3-4. 
Ellátási körzete:  Bakháza, Háromfa, Nagyatád, Tarany települések 

Nagyatádi Család-és Gyermekjóléti Központ  
   Telephely: Nagyatád, Széchenyi tér 3-4.  

Ellátási körzete Nagyatádi Járás településeire terjed ki. 

• Segesdi intézményegység: 
Telephely: Segesd, Teleki u. 2. 
 Somogyszob, Kossuth utca 29. 
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Ellátási körzete: Beleg, Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi, Segesd, 
Somogyszob, települések 

Segesdi és Somogyszobi Család és Gyermekjóléti Szolgálat  
   Telephely: Segesd, Teleki u. 2 
   Somogyszob, Kossuth u. 29. 
   Ellátási körzete: a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, valamint a 

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 
településekre terjed ki. 

2. A fentieket követő rész elé a B) feladat ellátás szervezeti keretei cím kerül, melynek 3.) 
pontja az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 10. ) ponttal egészül ki: 

3) Házi segítségnyújtás  

A Rinyamenti kistérség 14 településén a házi segítségnyújtás ellátását a Rinyamenti Szociális 
Szolgáltató Központ a lábodi, nagyatádi, segesdi intézményegységei közreműködésével 
szervezi. Az ellátott települések: Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Lábod, 
Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, 
Szabástelepülések. 
      
     10. ) Családsegítés és gyermekjóléti feladatok  

A Család- és Gyermekjóléti Központ (Nagyatád, Széchenyi tér 4.) intézményegység ellátja 
Nagyatád Város Önkormányzata feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó, lakóhely szintű 
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat és általános segítő feladatokat Nagyatád Város 
vonatkozásában, a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások és speciális szolgáltatások 
vonatkozásában illetékességi területe kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. 

A Lábod, Segesd, Somogyszob községek önkormányzatai feladat-ellátásába tartozó Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a lakóhely szintű családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatásokat és általános segítő feladatokat a közös hivatalhoz tartozó valamennyi 
településen. 

3. Az V. Többcélú Társulás szervezeti rendszere fejezet, 12. Rinyamenti Szociális Szolgáltató 
Központ, 7.) A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ feladata, az alábbiak szerint 
módosul: 

a. Biztosítja a kistérség 18 településének ellátási területén a gyermekek napközbeni 
ellátását (bölcsőde, családi napközi),  

b. Biztosítja az otthonukban élő időskorúak nappali klubszerű foglalkoztatását. 
c. Teljes intézményi ellátást biztosít azon idős személyek számára, akik önmaguk 

létfenntartását megoldani nem tudják. 
d. Biztosítja az arra rászorulók otthonukban történő gondozását, napi egyszeri 

étkeztetését. 



#  4

e. A pszichiátriai betegek részére lakókörnyezetben történő komplex segítségnyújtás, a 
társadalmi integráció segítése. 

f. Fogyatékosság jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítésének 
segítése, jelnyelvi tolmács szolgáltatás biztosítása. 

g. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítja a kistérség 18 településén 
gondozási időn kívül és hétvégeken a krízishelyzetek elhárítását. 

h. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás nyújtása. 

i. Család –és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja az életvezetési problémákkal, 
szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek számára a helyzetnek 
megfelelő folyamatos segítséget, a természetbeni, anyagi és személyes támogatások 
közvetítését. 

j. Közreműködik az ellátottak életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, 
illetve megszüntetésében, a mentális problémák megoldásában. 

k. A Család– és Gyermekjóléti Szolgálat keretében figyelemmel kíséri az ellátási 
területen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, ennek érdekében 
együttműködik a megelőzésben érintett valamennyi szervvel, a megismert problémák 
megoldására gondozási-nevelési tervet készít. 

l. A Család– és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 
igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 
szolgáltatásokat, programokat nyújt. 

m. A Család– és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 
hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet 
lát el. 

n. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat 
igénylőket tájékoztatják az ellátások hozzáférhetőségéről, és az igénybevételekre 
vonatkozó szabályokról. 

o. A kapcsolat ügyelet a szülők házasságának válsága nyomán, az alapvető gyermeki 
jogok érvényesítése érdekében mediátori segítséget, semleges helyet, természetes 
környezetet biztosít a vérszerinti szülővel, nagyszülővel való rendszeres találkozásra.  

p. Ellátja Nagyatádon a Rozsnyói utcai Óvodából a Napsugár Óvoda (7500 Nagyatád, 
Alkotmány u. 15), valamint a Százszorszép Óvoda (7500 Nagyatád, Rákóczi u. 41.), 
továbbá a Gyöngyvirág Óvodából a Hétpettyes Óvoda (7500 Nagyatád, Honvéd u. 
76.) óvodai nevelésében, valamint a foglalkoztatott dolgozók napi étkeztetésének 
biztosításához az ételszállítást. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Péntek László polgármester 

2./ A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2015. (XI. 20.) 
önkormányzati határozata alapító okirat módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Szociális 
Szolgáltató Központ alapító okiratának módosító okiratát és az egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát, az új nyomtatványra átvezetett formában 2016. január 1-i 
hatállyal az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2015. (XI. 20.) 
önkormányzati határozata szervezeti és működési szabályzat módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Szociális 
Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ A Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programja módosításának 
jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
  
Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2015. (XI. 20.) 
önkormányzati határozata szakmai program módosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Szociális 
Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központja és Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálata Szakmai Programját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Szociális 
Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítását az előterjesztés 2. melléklete 
szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Egyéb ügyek. 

a) Munkaügyek megtárgyalása: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a konyhán jelenleg két olyan dolgozó van, akinek 
határozott idejű a munkaszerződése. Mivel meg vannak elégedve a munkájukkal, javasolja, 
hogy a testület értsen egyet Négyesi Jánosné és Bodor Katalin 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 217/2015. (XI. 20.) 
önkormányzati határozata munkaszerződés módosításának jóváhagyásáról. 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Négyesi Jánosné Segesd, Ady E. utca 22. 
szám alatti lakós és Bodor Katalin Segesd, Damjanich utca 11. szám alatti lakós 
határozott idejű munkaszerződése határozatlan idejűvé kerüljön módosításra. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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b) Dolgozók jutalmazása: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben nettó 50.000 Ft összegű 
jutalomban részesültek az önkormányzati dolgozók év végén. A számítások alapján a 
jutalmazás az idei költségvetésbe is bele fog férni. Az önkormányzati dolgozók Erzsébet-
utalvány formájában, a közös hivatali dolgozók pedig pénzösszegben fogják megkapni a nettó 
50.000 Ft összeget. 
A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az óvodai dolgozóknak májusra 
visszamenőleg ki kell fizetni a nehéz körülmények között dolgozók pótlékát. Ennek összege 
személyenként nettó 100.000 Ft körüli. Felmerül a kérdés, hogy az óvodai dolgozók 
részesüljenek-e Erzsébet-utalványban is. Javasolja, hogy a testület az önkormányzati és a 
közös hivatali dolgozók részére, az óvoda kivételével, biztosítsa a jutalom fedezetét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 218/2015. (XI. 20.) 
önkormányzati határozata jutalom fedezetének biztosításáról. 

1./ A képviselő-testület egyet ért a közalkalmazotti munkakörben dolgozók év végi 
jutalmazásával, ahhoz a fedezetet 1.284.945 Ft összegben a tartalék terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület a tervezett köztisztviselői jutalmazáshoz 1.357.258 Ft összegű 
pótelőirányzatot biztosít a taralék terhére. Felszólítja a jegyzőt, hogy az előirányzat 
változását a közös hivatal költségvetésének következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

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 jegyző


