
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 30.-án, az 
önkormányzat házasságkötő termében 17.30 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti 
soron következő nyilvános üléséről.  

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

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 221/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

 2./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

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

5./ A 127/2015. (VII. 29.) önkormányzati határozat módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ 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 nincs. 
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Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Az alpolgármester azzal egészíti ki a lejárt határidejű határozatokat, hogy a lászlómajori 
buszmegálló elkészült, de a biztosító még nem térítette meg az önkormányzat kárát. 

Miután több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az írásos határozati javaslatot 
szavazásra bocsátja, és azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2015. (XII. 30.) 
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 december elején a Mikulás csomagok kiosztásra 
kerültek. Az önkormányzat támogatásával 410 fő 0-14 éves gyermek részesült az ajándékból. 
Elmondja, hogy december 17-én a MÁV jelezte, hogy a volt felsőbogátpusztai állomás helyén 
egy csomó ruha van elszórva. A polgármester megnézte a helyszínt és valószínűsíthetően a 
kiosztott ruhaadományból származnak az elszórt ruhák. A polgármester tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy a közfoglalkoztatottak elkezdték az árkok tisztítását. Megköszöni Pusztai 
László ötvöskónyi polgármesternek és Talián Bálintnak a föld hordásában nyújtott segítségét. 
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a szilveszteri bált a polgárőrök fogják biztosítani. 
Elmondja, hogy Szászfalvi László országgyűlési képviselővel volt egy találkozója a 
falufejlesztési pályázattal kapcsolatban. A következő tárgyaláshoz szükséges dokumentumok 
már készülnek. 
A polgármester elmondja, hogy a Mindenki karácsonyán színvonalas műsorok kerültek 
bemutatásra.  
Emlékezteti a testületi tagokat, hogy december 18-án tűzeset volt a községben. Az 
önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé tette a segítségnyújtást, 20 ezer Ft gyorssegélyt, 
100 m2 kifűrészelt padlásdeszkát, 800 db bontott cserepet, hulladékkonténert és fizikai 
segítséget tudott biztosítani a családnak. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 
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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 223/2015. (XII. 30.) 
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./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a kötelezően tartandó testületi üléseket tartalmazza a 
munkaterv. A soron kívüli ülések időpontját pedig az éppen aktuális témák határozzák meg.  A 
polgármester javasolja a 2016. évi munkaterv elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A 2016. évi munkaterv elfogadására vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata a 2016. évi munkatervről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervet az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 
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A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat soha nem lehet elégedett a lakóhely 
környezeti állapotával. Mindig tenni kell azért, hogy az állapot javuljon.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint a faluban nem található sok szemét, a környezeti állapot elfogadhatónak 
mondható. 
Gyöngyösi Norbert képviselő 

Véleménye szerint fontos lenne, hogy a boltok környékén legyen szemetes. Problémának 
tartja azt is, hogy az utcán lévő szemetesekből nem ürítik ki rendszeresen a hulladékot. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy nem lenne igazságos az, hogy egyik 
vállalkozóhoz tesznek szemetest, a másikhoz pedig nem. Véleménye szerint sokba kerülne az 
önkormányzatnak, ha minden vállalkozónak biztosítana szemetest. 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy fontos lenne, hogy az utcán, főleg a boltok környékén legyen gyűjtőhely a 
szemétnek. Ez véleménye szerint az önkormányzat felelőssége. Példaként említi a fából 
készült szemetest. Kiemeli, hogy a tanyagondnok is kiüríthetné az utcán lévő szemeteseket, 
ha látja, hogy tele vannak. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint, ha a „Pintér-kocsmánál” felesleges a szelektív gyűjtő, akkor másik 
helyszínre lehetne vinni. 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a BIOKOM által kihelyezett, a községben hat helyen lévő 
szelektív hulladékgyűjtőket a helyükön kell hagyni. A másik 3x3-as hulladékgyűjtők 
mozgathatóak a községben. Elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak még jobban oda fognak 
figyelni a szemétszedésre. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint a főút mellett, Lászlómajorig ismételten lehetne szemetet szedni, mivel 
borzalmas, hogy mennyi szemét található azon a szakaszon. 
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Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a lakóhely környezeti állapotáról 
szóló beszámoló elfogadását.  

A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata a lakóhely környezeti állapotáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti 
állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul 
veszi. Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Kiegészítés nincs. 

Kérdés és hozzászólás nincs. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata elidegenítési és terhelési tilalom törléséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Segesd Belterület 
909 helyrajzi számú, Segesd, Kossuth utca 21. szám alatti ingatlanra bejegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalom törlését. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ A 127/2015. (VII. 29.) önkormányzati határozat módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés és hozzászólás nincs. 
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A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot 7 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata döntés módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2015. (VII. 29.) 
önkormányzati határozatának 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 

2./ A képviselő-testület egyet ért abban, hogy az önkormányzat a 776/896-od tulajdoni 
hányad megszerzését követően Orsós Sándor 7500 Nagyatád, Szigetvári utca 13. szám 
alatti lakós 120/896-od tulajdoni hányadát 35.000 Ft összegben megvásárolja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ Egyéb ügyek. 

a) DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala: 

Péntek László polgármester ismerteti a DRV Zrt. levelét, és javasolja a közgyűlési határozati 
javaslatok elfogadását, felhatalmazását a szavazólap aláírására, haladéktalan megküldésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata levélben történő szavazásról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által megküldött, a jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólapokon szereplő 
határozati javaslatokat elfogadja, a szavazólapok aláírására, határidőre történő 
megküldésére felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Segesdi Sportegyesület kérésének megtárgyalása: 



#  7

A polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az egyesületet érintően a 2015. évi 
költségvetésben 5 millió Ft összegű támogatás szerepel. Ezen felül az egyesület elnöke 350 
ezer Ft összegű támogatást kér a magas közlekedési költségekre tekintettel. A polgármester 
javasolja a 350 ezer Ft összegű támogatás biztosítását. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy kérte az egyesület elnökétől, hogy a hosszabb utakat úgy szervezzék meg, 
hogy amelyik játékos autóval megy, annak ne fizessenek útiköltséget. Véleménye szerint a 
játékosok utazhatnának az autóbusszal is, tehát ezen lehetne spórolni.  

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a sportegyesület működésével egyet ért, de véleménye szerint nem kellene 
minden áron a megye I-ben szerepelnie a csapatnak.  

Péntek Vince képviselő 

Megjegyzi, hogy a segesdi általános iskola mindent megtesz az utánpótlás nevelés érdekében. 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 7 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata egyesület támogatásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a 
Segesdi Sportegyesületet 350.000 Ft összeggel támogatja, a tartalék terhére, a 
támogatási cél megvalósítása érdekében. 

2./ Felhívja az egyesületet, hogy a támogatás összegével, az önkormányzat és közötte 
létrejött, a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás alapján számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Vételi ajánlat a Tejcsarnokra: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Vörösmarty utca 60. szám 
alatti Tejcsarnok épületére vételi ajánlat érkezett. A vevő Horváth Gyöngyi Táncsics utca 49. 
szám alatti lakós, aki havi 30.000 Ft összeggel fizetné ki az 500.000 Ft összegű vételárat. A 
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polgármester javasolja Horváth Gyöngyi vevőül való kijelölését, és felhatalmazását a 
szerződés aláírására.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata ingatlan értékesítéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Gyöngyi 7562 
Segesd, Táncsics utca 49. szám alatti lakóst jelöli ki a segesdi 550 hrsz-ú 7562 Segesd, 
Vörösmarty utca 58. (nyilvántartás szerint), a valóságban 7562 Segesd, Vörösmarty 
utca 60. szám alatti, „kivett lakóház, udvar” művelési ágú, 3312 m2 területű ingatlan 
vevőjéül. A vételi ajánlat elfogadásával a testület az 550 hrsz-ú ingatlan eladási árát 
500.000 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a vételár kifizetését havi 30.000 Ft-
os részletekben engedélyezi, tulajdonjogát az utolsó részlet befizetéséig fenntartja. Az 
ingatlan eladási ára a fák kitermelése utáni állapotra értendő.  

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a testületi döntésnek megfelelő 
tartalmú szerződés aláírására, az önkormányzati hirdetőtáblán történő közzétételi 
kérelem benyújtására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Önkormányzati támogatás biztosítása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy december 18-án tűzeset volt 
a községben. Az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé tette a segítségnyújtást, 20 ezer Ft 
gyorssegélyt, 100 m2 kifűrészelt padlásdeszkát, 800 db bontott cserepet, hulladékkonténert és 
fizikai segítséget tudott biztosítani a családnak. Mivel az adott helyzet azonnali 
segítségnyújtást igényelt, utólag kéri a testületi döntés meghozatalát a családnak biztosított 
önkormányzati támogatás jóváhagyására vonatkozólag. Javasolja, hogy Balogh László és 
családja részére a padlásdeszkát, a hulladékkonténert és a tetőcserepet a testület 150.000 Ft 
összegben biztosítsa. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata támogatás biztosításáról. 
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A képviselő-testület Balogh László és családja részére a 7562 Segesd, Szabadság tér 8. 
szám alatti lakóházban, tűzeset következtében keletkezett kár enyhítésére 150.000 Ft 
összegben tárgyi segítséget (padlásdeszka, hulladékkonténer, tetőcserép) biztosít. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Janurik László kérése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Janurik László gárdonyi lakós 
levelet írt az önkormányzatnak, mely szerint egy színvonalas gondozást nyújtó időseket ellátó 
otthont kíván Kaszó településen létrehozni. A testülettől az elképzelésének támogatását kéri. A 
polgármester javasolja az elképzelés elvbéli támogatását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata elképzelés támogatásáról. 

A képviselő-testület Janurik László időseket ellátó otthon létrehozására irányuló 
elképzelését elviekben támogatja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Általános iskola támogatása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az általános iskolához 
tartozó technika teremben tönkre mentek a konvektorok. Megjavításuk már nem lehetséges, 
ezért javasolja, hogy az önkormányzat két új konvektor megvásárlását biztosítsa. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 233/2015. (XII. 30.) 
önkormányzati határozata konvektorok vásárlásáról. 
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A képviselő-testület úgy határoz, hogy az általános iskolához tartozó technika terembe 
két konvektort 254.000 Ft összegben, a tartalék terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) Egyéb témák: 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy a Bajcsy Zs. utca 3. szám alatti lakóházon belül és kívül is van két veszélyes 
fenyőfa, amelyek már az elektromos vezetéket is veszélyeztetik. Véleménye szerint ki kellene 
ezeket vágatnia az önkormányzatnak. 

Péntek László polgármester 

Meg fogja nézni ezeket a fákat is, mivel a községben több helyről is jeleztek hasonló 
problémát. 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


