
J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 12.-én 13.30 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron kívüli nyilvános 
üléséről. 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi 
Norbert, Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint Attila képviselők, a 
meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Liber János képviselő 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, az megnyitja.  

A napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I. 12.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 
díjkalkuláció elfogadása, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

2./ Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ A BENKO-MED Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ Háziorvosi feladatok helyettesítés útján történő ellátása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Háziorvos mellett dolgozó körzeti ápolónő közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ A Dr. Mohr Háziorvosi Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 



7./ Egyéb ügyek. 

1./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 
díjkalkuláció elfogadása, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző röviden ismerteti az írásos előterjesztést, és kiemeli, hogy a közszolgáltatási díj a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozóan nem változik a tavalyi évhez 
képest. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester először a díjkalkulációra vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra.  

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I. 12.) önkormányzati 
határozata díjkalkuláció elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács Ferenc egyéni 
vállalkozó által készített, az előterjesztés mellékletét képező díjkalkulációt elfogadja. 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja, 2015. évhez képest 2016. évre 
vonatkozóan változatlan marad. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 
igénybevételéről szóló 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendeletet vizsgálja felül. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

A díjkalkulációra vonatkozó döntés meghozatalát követően, a polgármester a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 
kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítását bocsátja szavazásra. 

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 

1/2016. (I. 18.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

szóló 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2./ Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval kötött közszolgáltatási 
szerződés elfogadását. 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Közég Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I. 12.) önkormányzati 
határozata közszolgáltatási szerződés elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának helyi kötelező 
közszolgáltatás keretében történő biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a 
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és felkéri 
a jegyzőt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 2/2014. (II. 
11.) önkormányzati rendeletet vizsgálja felül. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A BENKO-MED Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy Dr. Benkő András 2015. 
júniusában bejelentette, hogy a II. számú háziorvosi körzet ellátását 2015. augusztus 31. 
napjával megszünteti. A polgármester javasolja, hogy a Dr. Benkő Andrással kötött feladat-
ellátási szerződés megszüntetésére vonatkozó szerződést a testület hagyja jóvá. 



Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (I. 12.) önkormányzati 
határozata feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd Község 
Önkormányzata és a BENKO-MED Orvosi Tanácsadó Iroda és Oktatási Stúdió 
Korlátolt Felelősségű Társaság között, háziorvosi feladatok ellátása tárgyában 2013. 
szeptember 9. napján kötött és 2014. január 15. napján, valamint 2015. július 8. napján 
módosított feladat-ellátási szerződés 2016. január 31. napjával történő megszüntetését 
jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét 
képező szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ Háziorvosi feladatok helyettesítés útján történő ellátása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Ezen napirendhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (I. 12.) önkormányzati 
határozata praxis visszavételéről és helyettesítés biztosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Segesd 
község II. számú háziorvosi körzet praxisát 2016. február 01. napjától visszaveszi. 

2./ A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2016. február 01. napjától 
kezdődően határozatlan időre, a jelenleg betöltetlen Segesd község II. számú 
háziorvosi körzet feladatainak ellátásával Dr. Mohr Tamást az I. számú háziorvosi 
körzet háziorvosát bízza meg. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II. számú háziorvosi 
körzet helyettesítéssel történő ellátása érdekében, a feladatellátás személyi és tárgyi 



feltételeinek biztosítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat megtegye, 
szerződéseket, megállapodásokat megkösse.  

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó 
megbízási szerződés aláírására, valamint felhívja a jegyzőt a szükséges hatósági 
engedélyek beszerzésére. 

5./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2016. február 1. napjától 
hatályos finanszírozási szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a 
helyettesített II. számú háziorvosi körzet finanszírozására vonatkozóan. 

Határidő: 2016. január 31. 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Háziorvos mellett dolgozó körzeti ápolónő közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a háziorvosi ellátás zavartalan biztosítása érdekében 
szükséges a Dr. Benkő András által foglalkoztatott körzeti ápolónő önkormányzat általi 
továbbfoglalkoztatása. Javasolja, hogy a testület értsen egyet az ápolónő közfoglalkoztatotti 
jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatásával. 

Gyöngyösi Dánielné nem kérte ügyének zárt ülésen tárgyalását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Gyöngyösi Dánielné kinevezésére vonatkozó javaslatot a testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (I. 12.) önkormányzati 
határozata közalkalmazott kinevezéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. számú háziorvosi körzet 
körzeti ápolói munkakörbe, 2016. február 1. napjától határozatlan időre Gyöngyösi 
Dánielné 7562 Segesd, Táncsics utca 29. szám alatti lakóst nevezi ki. Illetményét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint havi bruttó 129.000 Ft-ban 
állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ A Dr. Mohr Háziorvosi Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés jóváhagyása. 



Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy mivel Dr. Mohr Tamás háziorvos látja el a II. számú 
háziorvosi körzet helyettesítését, az I. számú körzet rendelési ideje változni fog. A jelenleg 
hatályos feladat-ellátási szerződést 2012-ben fogadta el a testület, ezért célszerű lenne új 
szerződést jóváhagyni. Javasolja a feladat-ellátási szerződés elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (I. 12.) önkormányzati 
határozata feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú háziorvosi 
körzetre a Dr. Mohr Háziorvosi Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződést a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ Egyéb ügyek 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Szászfalvi László 
országgyűlési képviselő 2016. január 28-án jön Segesdre, a falufejlesztési pályázattal 
kapcsolatos témák megbeszélésére. Kéri a testületi tagokat, hogy amennyiben van valamilyen 
ötletük a pályázattal kapcsolatban, írják össze és juttassák el a polgármester részére. 

Mivel több hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

Péntek László      dr. Varga Katalin 
polgármester             jegyző 


