
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január27.-én, az 

önkormányzat házasságkötő termében18.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti 

soron következő nyilvánosüléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester,Dr. Mohr Tamás alpolgármester,Takácsné Illés 

Henriett, Gyöngyösi Norbert, Péntek Vince, Liber János és Talián Bálint Attilaképviselők, 

valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

A testületi ülésen jelen van 4 fő segesdi lakós. 

 

A polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt, valamint a testületi 

ülést megtisztelő segesdi lakósokat. Megállapítja, hogy a7 fős testületminden tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Az írásosnapirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (I. 27.) 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 helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ Az egészségügyi és szociális központ költségeinek megosztására vonatkozó 

megállapodás felülvizsgálata.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ A Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ Vagyongazdálkodási terv, valamint az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

7./ A Helyi építési szabályzat felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

8./ Segesd Község Környezetvédelmi Programjának elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

9./ Egyéb ügyek. 



2 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 

tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzik el. 

 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkülelfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének11/2016. (I. 27.) 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 két hete volt rendkívüli testületi ülés, ahol a háziorvosi 

ellátás zavartalan biztosítása érdekében születtek döntések. Elmondja, hogy megkötésre került 

Kovács Ferenc vállalkozóval a közszolgáltatási szerződés a szennyvíz szippantásra 

vonatkozólag. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. 4,5-szeresére emelte az 

ártalmatlanítási díjat, ezzel kapcsolatban az önkormányzat kifogásoló levelet küldött az 

üzemeltetőnek. A 2016. évi közművelődési programokkal kapcsolatban 2016. január 15-én 

volt megbeszélés a múzeumban. A polgármester beszámol arról, hogy Liber János képviselő, 

valamint Ignácz György bizottsági tag Mórahalmon volt, a „Mária-úttal” kapcsolatos 

megbeszélésen. Elmondja, hogy a téma aktuális, mivel a község egy nagy beruházási összegű, 

falufejlesztési pályázatot kíván benyújtania közeljövőben. Ehhez kapcsolódik Szászfalvi 

László országgyűlési képviselő látogatása is, aki átnézte az eddig elkészült pályázati anyagot, 

és megbeszélték a további feladatokat.  

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Liber János képviselő 

 

Tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy nem volt hasztalan a mórahalmi látogatás, ahol 

kb. 15 településről voltak jelen. Röviden összefoglalja az ott elhangzottakat. Az északi 

útvonalon már ki van alakítva a „Mária-út”, és most a délit kívánják kialakítani. Tehát így 

Zalaegerszegtől, Makón át vezetne az út, és több pihenő, megálló hely is lenne. Elmondja, 

hogy az útvonalszervezésre, illetve az egyes településekre épülnének a pályázatok. Négy tagú 

munkacsoportot kívánnak kialakítani, Zalaegerszegen, Csurgón vagy Pécsett, Mórahalmon és 

Makón. Február 4.-én lesz egy munkamegbeszélés, ennek helyszíne még pontosítás alatt van.  
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A képviselő elmondja, hogy mutatta a segesdi falufejlesztéshez kapcsolódó terveket, melyeket 

reményt keltőnek ítéltek meg. Mindenki bízik a pályázati kiírásokban. 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének12/2016. (I. 27.) 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 helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta, és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Az elnök annyi kiegészítést tesz a javaslathoz, hogy a harmadik napirend ugyan nem tartozik 

a bizottság véleményezési jogkörébe, de szorosan kapcsolódik a második napirendhez. A 

bizottsági ülésen megbeszélték, hogy akkor javasolják elfogadásra az iparűzési adó alóli 

mentességet, ha a szociális szolgáltató központ ingatlanhasználati díja változatlan összegben 

megmarad. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a rendelet-tervezetetszavazásra bocsátjaés a testület azt 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellettelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező 

következő rendeletet alkotja meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 20/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

3./ Az egészségügyi és szociális központ költségeinek megosztására vonatkozó 

megállapodás felülvizsgálata.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 
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Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a tavalyi évben a fogorvosra 

vonatkozólag már csökkent az ingatlanhasználati díj. Véleménye szerint a kedvezmény 

kiterjesztése, azaz az ingatlanhasználati díj eltörlése az orvosi praxis vonzóbbá tételét vonná 

maga után.  

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Péntek Vince képviselő 

 

Elmondja, hogy sajnos nem állnak sorba a megüresedett háziorvosi körzetbe a jelentkezők. 

Mindenképpen javasolja az ingatlanhasználati díj eltörlését, a motiváció növelése érdekében. 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Egyet ért a képviselő által elmondottakkal. 

 

Liber János képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleménye az, hogy az 

ingatlanhasználati díj maradjon meg. Véleménye szerint felül kell vizsgálni a tényleges 

rezsiköltségeket, és az alapján ki kell számolni az aktuális díjat. 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Elmondja, hogy az iparűzési adó alóli mentesség háziorvos- és védőnő vállalkozóknak 

biztosítása, parlamenti ajánlás is. Az ingatlanhasználati díj elengedése jelenleg csak őt érinti, 

mivel ő fog ellátni február 1-től két körzetet. A fogorvosra vonatkozólag a díjat már 

csökkentették. 

 

Péntek László polgármester 

 

Emlékezteti a testületi tagokat, hogy a szociális központ létrejöttekor bérleti díjat nem lehetett 

megállapítani, ezért vezették be az ingatlanhasználati díjat. Javasolja az ingatlanhasználati díj 

2016. január 31. napjától történő eltörlését. Ezt az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete 

is lehetővé teszi. Ezen kívül hangsúlyozza, hogy amennyiben lenne érdeklődő a háziorvosi 

körzetre, kedvezőbb képet mutatna az, hogy nem kell fizetni. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. Javaslatát 4 

igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadva a képviselő-testület a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata az ingatlanhasználati díjról. 

 

1./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy az egészségügyi és szociális központ 

költségeihez való hozzájárulást jelentő ingatlanhasználati díjat 2016. január 31. 

napjával megszünteti. 
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2./ A testület az egészségügyi és szociális központ költségeinek megosztására 

vonatkozó megállapodás módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ A Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-testület a következő 

határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatáról.  

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Segesd 

Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

nem igényel módosítást. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

5./ Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester az írásos előterjesztés annyival egészíti ki, hogy a felülvizsgálat a 2015. évi 

tényleges kiadások alapján történt.  

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Liber János képviselő 

 

Véleménye szerint a traktor igénybevételének önköltségét növelni kellene egy vagy két 

közmunkás egy órára jutó munkabérével, mivel a legtöbb esetben a traktort vezető 

karbantartónak van segítsége. 
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Péntek László polgármester 

 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a közfoglalkoztatottak bérét az állam 

biztosítja. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata szabályzat módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

önköltségszámítási szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

6./ Vagyongazdálkodási terv, valamint az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlanokat az ingatlan-vagyon kataszter tartalmazza. A jegyző asszony részéről felmerült az 

igény a kataszteri rendszer ellenőrzésére. A kataszterben szereplő adatok összevetése 

kizárólag a Földmérési és Távérzékelési Intézet által legyűjtött adatokból lehetséges. Az 

önkormányzatok tulajdonában álló ingatlanadatok kigyűjtésének munkadíja 45 000 

Ft+ÁFA/önkormányzat +50 Ft/ingatlan adatdíj kerül még számlázásra. 

A polgármester az adatok pontosítása érdekében javasolja a munka megrendelését és 

felhatalmazását a megállapodás aláírására. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva 

a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata önkormányzati tulajdonú ingatlanok legyűjtéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok legyűjtésének megrendelésére, 

valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézettel megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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A polgármester javasolja a vagyongazdálkodási terv elfogadását. Javaslatát a testület 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata vagyongazdálkodási terv elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd Község 

Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, a jelenleg 

érvényben levő vagyongazdálkodási terv hatályon kívül helyezésével, a jegyzőkönyv 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek Lászlópolgármester 

 

 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a vagyongazdálkodásra vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta, és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

 

A polgármester a vagyongazdálkodási terv elfogadását követően a rendelet-tervezetet bocsátja 

szavazásra és a testület azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkülelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

7./ A Helyi építési szabályzatfelülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogyaz önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 

évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy 

továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, vagy újat készít. 

 

Péntek László polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a 

testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő 

határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata helyi építési szabályzatról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Helyi 

építési szabályzat módosítást nem igényel, azt változatlan tartalommal alkalmazza 

tovább. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

8./ Segesd Község Környezetvédelmi Programjának elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 7 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata a környezetvédelmi programról. 

 

A képviselő-testület Segesd község 2016-2021 közötti időszakra vonatkozó 

környezetvédelmi programját az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

9./ Egyéb ügyek. 

 

a) Kötelező betelepítési kvótáról vélemény kialakítása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy napjaink lényeges témája a 

kötelező betelepítési kvóta ügye. Véleménye szerint fontos, hogy minden ország maga 

dönthesse el, hogy akarja-e a betelepítést vagy nem. Ismerteti, hogy az ellenőrizetlen 

bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent, nemcsak a terrorizmus kockázatát növeli, 

hanem a bűnözését is. Javasolja, hogy a testület döntés meghozatalával fejezze ki a kötelező 

betelepítési kvóta elleni fellépését. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 
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Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Elmondja, hogy az Európai Unió, aki annyira védi és hangsúlyozza az egyén szabadságát, a 

kötelező betelepítéssel pont az emberek szabadságát kívánja korlátozni. A legtöbb migráns 

nem Magyarországon akar maradni, hanem Németországban, Ausztriában vagy a svéd 

országokban. Véleménye szerint a kötelező betelepítés teljesen értelmetlen. Ha valakit 

erőszakkal helyeznek egy olyan helyre, ahol nem akar lenni, annak nem lesz jó vége.  

 

Liber János képviselő 

 

Véleménye szerint az embereknek kell eldönteni azt, hogy hol akarnak élni. Ezzel szemben 

nem tartja jónak a kötelező kvóta teljes mértékű elutasítását. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy teljes mértékben elutasítja az erőszakot. Az a viselkedés, amit a migránsok 

mutatnak, teljes mértékben visszatetsző. Nem érti, hogy ha valaki békés szándékkal érkezik 

egy országba, az miért utasítja el pl. a regisztrációt. Véleménye szerint ez egy modern kori 

honfoglalás. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt a testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata a kötelező betelepítési kvótáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi a kötelező betelepítési 

kvóta elleni véleményét, mivel a kötelező betelepítési kvóta növeli a bűnözés 

kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a magyar kultúrát és a 

biztonságot, továbbá vállalhatatlan terhet jelentene a szociális, egészségügyi és 

oktatási rendszerre. A képviselő-testület kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges 

eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező 

betelepítési kvótát. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b) Támogatási kérelmek elbírálása: 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy két támogatási kérelem érkezett, az 

egyik a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületétől, a másik pedig a Siketek és 

Nagyothallók Országos Szövetségének Somogy Megyei Szervezetétől.  

A polgármester javasolja, hogy szervezetenként 10.000-10.000 Ft összegű támogatást ítéljen 

meg a testület. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 
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Liber János képviselő 

 

Véleménye szerint is támogatni kell ezeket a szervezeteket, mivel az állam a működésükhöz 

alig biztosít hozzájárulást. 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Elmondja, hogy az egyes alapítványok működési célú támogatásra pályázhatnak, 200.000 ezer 

Ft felett. Nem tudhatjuk, hogy az egyesületek, alapítványok milyen összegű bevételekkel 

rendelkeznek. Véleménye szerint nehéz kérdések ezek, mivel vannak erőszakos és szolid 

kéregető szervezetek is. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A testület 7 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint 

határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének21/2016. (I. 27.) önkormányzati 

határozata egyesület támogatásáról. 

 

A képviselő-testület a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületétének 10.000 

Ft összegű támogatást biztosít.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A második kérelem támogatására vonatkozó javaslatot a testület 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének22/2016. (I. 27.) önkormányzati 

határozata szervezet támogatásáról. 

 

A képviselő-testület a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei 

Szervezetének 10.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

c) Egyéb témák: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Kölcsey és Arany János 

utca északi részén lévő út menti árok tele van bokrokkal. A Lagroland Kft. képviselője 

megkereste az önkormányzatot, hogy ők kitisztítanák ezt a területet, és az utat is rendbe 

tennék. Az önkormányzatnak nem kellene fizetnie a munkáért, de ha találnak a tisztítás során 

olyan fákat, amit érdemes elvinni, azt elviszik. Javasolja a Lagroland Kft.-vel az árok 

kitisztíttatását. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata árok kitisztíttatásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany 

János utca és Kölcsey utca északi részén lévő árkot, a Lagroland Kft.-vel kitisztíttatja. 

A testület felkéri a jegyzőt az erre vonatkozó megbízási szerződés elkészítésére, és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a Bertalanpusztán lévő ingatlanok közül 

már elég sok az önkormányzat tulajdonába került. Kéri a testület felhatalmazását, hogy az 

ingatlanok jövőbeni sorsáról egyeztessen Kutas Csaba mezőgazdasági vállalkozóval. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A felhatalmazás biztosítására vonatkozó javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja. A 

javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata felhatalmazásról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő bertalanpusztai ingatlanok jövőbeni sorsáról, 

Kutas Csaba mezőgazdasági vállalkozóval tárgyalást folytasson. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat a közmunkások munkavégzésével 

kapcsolatos problémákról. Elmondja, hogy az utcán lévő fákat nem metszették, hanem 

hasogatták. Megbeszélést tartott ezzel kapcsolatban, és hét-nyolc közfoglalkoztatott 

munkaszerződését megszüntette. Kiemeli, hogy nem rendkívüli felmondást alkalmazott, mert 

annak a következménye az lett volna, hogy foglalkoztatást helyettesítő támogatást is 

megvonják tőlük. 

 

Liber János képviselő 

 

Tolmácsolja a Borbaráti Kör kérését az önkormányzat 2016. évi támogatására vonatkozólag.  

 

Péntek László polgármester 
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Egyet ért a Borbaráti Kör támogatásával, és javasolja, hogy az önkormányzat 2016-ban is 

nyújtson 50.000 Ft összegű támogatást. 

A javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja, amelyet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata támogatás nyújtásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000 Ft összegű támogatást 

biztosít a Borbaráti Kör részére, a tartalék terhére azzal, hogy a szervezet a támogatás 

összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

  

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Péntek Vince képviselő tájékoztatja a testületi tagokat, hogy két pályázat is megjelent, az 

egyik az óvodai, bölcsődei ellátásra, a másik pedig a szociális ellátásra vonatkozólag. Mindkét 

területen infrastruktúra fejlesztésre és eszközök beszerzésére lehet pályázni, a pályázat 100 

%-os támogatású és sikerdíjas. Véleménye szerint foglalkozni kellene az önkormányzatnak a 

kiírt pályázatokkal. 

 

Péntek László polgármester a képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy érdekli az 

önkormányzatot a pályázati lehetőség, fel fogják venni a pályázatíróval a kapcsolatot. 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Tájékoztatást ad arról, hogy Dr. Benkő András a II. számú orvosi körzet háziorvosa 2016. 

január 31.-el elmegy, és ő fogja ellátni a két körzetet. A rendelési idő megtalálható a 

rendelőben, illetve fel fogják rakni a kábel TV-re is. 

 

 

Az ülés végén a polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. A 

testületi ülésen megjelent segesdi lakósok közül Dan Jánosné szeretne hozzászólni. 

 

A polgármester ügyrendi kérdésben kéri a testület döntését. Javasolja a hozzászólási jog 

megadását. 

 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a testület a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2016. (I. 27.) 

önkormányzati határozata a felszólalási jog megtagadásáról.   

 

A képviselő-testület az ülésen megjelent segesdi lakósnak hozzászólási jogot biztosít. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 
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Dan Jánosné a felszólalási jog biztosításával élve elmondja, hogy a kutyákkal kellene valamit 

kezdeni, mert egyszerűen nem lehet végig menni az utcákon. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

Elmondja, hogy a jegyző hatáskörébe tartozik annak ellenőrzése, hogy az állattartó megfelelő 

módon biztosítja-e azt, hogy az állat ne menjen ki az utcára. A Dankó utcában nagyon jól 

ismeri azokat az eb tulajdonosokat, akiknek folyamatosan az utcán vannak a kutyáik. Ki fog 

menni hozzájuk. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Hangsúlyozza, hogy az utcán lévő kutyákkal kapcsolatban a rendőrségnek is lehet szólni. 

 

Dr. Varga Katalin jegyző 

 

A kutyákkal kapcsolatban az a legfőbb probléma, hogy nincs olyan eszköz, amely 

visszatartaná a kutya tulajdonosokat attól, hogy jobban oda figyeljenek az állataikra. 

Véleménye szerint a pénzbüntetés nem célra vezető eszköz, úgysem tudják kifizetni, 

legfeljebb közmunkába ledolgozzák a bírságot. A kutyák pedig ugyanott maradnak és 

kóborolnak az utcákon. Az emberek fejében kellene rendet rakni.  

 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


