
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15.-én, 17 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános 
üléséről.   

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Liber János, 
Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett, Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert képviselők, 
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a Segesdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, dr. Varga Katalin jegyző, Dorogi László települési ügysegéd a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal vezetőjének megbízásából, Baranyai 
Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke, Illés Tibor az Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesület és a Civitas Egyesület elnöke, valamint Sáfrán Józsefné a Segesdi 
Tündérkert Óvoda vezetője.  
A testületi tagokon és a meghívottakon kívül 2 fő segesdi lakós is jelen van az ülésen. 

A napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

3./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

4./ A jegyző beszámolója a 2015. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 

6./ A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása. 
 Előadó: Péntek Vince bizottsági elnök 

7./ Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása. 
 Előadó: Liber János bizottsági elnök 
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 8./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása. 
 Előadó: Péntek László polgármester 

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

 10./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 

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

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2016. (II. 15.) 
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 2016. január 29-én megtörtént a II. számú háziorvosi 
körzetben a betegek adatainak átvétele az OEP informatikusának segítségével. Az orvosi 
rendelő berendezéseinek átadás-átvételére pedig január 30-án került sor. A jövőbeni 
fejlesztések érdekében február 2-án pályázatírókkal volt megbeszélés, a fejlesztés elsősorban 
az óvodát érintené. 
A polgármester elmondja, hogy február 4-én Csurgón munkamegbeszélés volt a „Mária-út”-
tal kapcsolatban. A megbeszélés elsősorban a várható pályázati lehetőségekre koncentrált. 
Szintén a várható pályázati lehetőségekről volt szó a Leader Közgyűlésen is. 
A polgármester emlékezteti a megjelenteket a készülőben lévő falufejlesztési pályázatra, és 
elmondja, hogy február 8-án a község közép- és hosszú távú fejlesztési tervével kapcsolatban 
volt megbeszélés. A tervek beköltségelése folyamatban van, a teljes pályázat kb. 2,5 milliárd 
forint összegű lesz, és 14 pályázatot érintene. 
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A polgármester beszámol arról, hogy február 9-én Szakonyi Lászlóval folytatott megbeszélést 
a falufejlesztési pályázat által érintett tervekről. 
A három község együttes ülésére február 11-én került sor, ahol elfogadásra került a közös 
hivatal 2016. évi költségvetése. Szintén február 11-én a közmunka-programokat ellenőrizték, 
ezen belül is elsősorban a munkaterületeket és a nyilvántartások meglétét ellenőrizték a 
hatóságok. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről.   

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

Elmondja, hogy bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, azt első fordulós tárgyalásra 
alkalmasnak tartja. Ismerteti a főszámokat, és megállapítja, hogy a költségvetés fő összege 
2015. évhez képest jelentősen csökkent, amely a szennyvízberuházás befejezésére vezethető 
vissza. Elmondja, hogy a bevételek és a kiadások között kb. 20 millió forint összegű eltérés 
van, erre a pénzmaradvány nyújt fedezetet. Kiemeli, hogy az anyagban nem pontos a 
pénzmaradvány összege, mivel a könyvelés nem a halmozott pénzmaradványt mutatja, csak a 
2015. évit.  
Bizottsága a költségvetési rendelet 6. mellékletében javasol változtatást. Javasolja, hogy a 
Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatása 150.000 Ft helyett 300.000 Ft legyen, a 
Segesdi Diáksport Egyesület támogatása pedig 100.000 Ft helyett 200.000 Ft legyen. Egyéb 
tekintetben a bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetését alkalmasnak tartja a további 
tárgyalásokra. 
Péntek Vince képviselő megjegyzi, hogy mindenképpen beszélni kell arról, hogy a 
Sportegyesület megyei szereplése indokolt-e. 

Liber János képviselő, az Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság elnöke 
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Bizottsága is megtárgyalta a 2016. évi költségvetés tervezetét, azt első fordulós tárgyalásra 
alkalmasnak tartják. Kiemeli, hogy valójában mire is elegendő az állami támogatás. A közös 
hivatal fenntartására külön ad az állam éves szinten 62 millió forintot, az óvoda esetében 50 
millió forint a kiadás és ezzel szemben 43 millió forint a bevétel. Számításai szerint az 
önkormányzat költségvetését 335 millió forint összegben finanszírozza az állam, tehát 
valójában nem fedezi a működési kiadásokat az állami támogatás összege. De hangsúlyozza, 
hogy van tartaléka is az önkormányzatnak és pénzmaradványa is. A bizottság egyet ért a 
Pénzügyi és Szociális Bizottság által javasolt módosításokkal. 
Liber János képviselő elmondja, hogy a Sportegyesület egy évben 5 millió forint összegű 
támogatást kap az önkormányzattól. Amíg a csapat nem szerepelt a Megye I-ben, addig az 
önkormányzat 2 millió forinttal segítette az egyesületet. A támogatás összegét a csapatnak a 
megye I-be kerülésekor kellett megemelni.  
Elmondja, hogy a megye I-ben történő szereplés költségei magasak, sokba kerülnek a ruhák, a 
felszerelések, a pálya fenntartása és az utaztatás is. Kiemeli, hogy ezek a járulékos költségek a 
legtöbb esetben benne sincsenek az önkormányzati támogatásban, mivel ezt még külön 
biztosítja az önkormányzat, illetve a Ferrokov Kft. Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a 
Megye II-be akkor kerül a csapat, ha a Megye I-ből kiesik. Ha a csapat úgy dönt, hogy nem 
kíván a Megye I-be játszani, akkor automatikusan a Megye IV-be kerül át. Véleménye szerint 
amíg az önkormányzatnak lehetősége van a Sportegyesületet támogatni, addig mindenképpen 
támogassa. 

Péntek Vince képviselő 

Véleménye szerint az is nagyon fontos, hogy hány segesdi és hány vidéki van a csapatban. 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy Segesd nem tudná biztosítani a korosztályokhoz szükséges embereket, ezért 
vannak vidéki játékosok. 

Dr. Mohr Tamás polgármester 

A Sportegyesület támogatása éves szinten 5 millió forint. Tavaly év végén az egyesület elnöke 
350.000 Ft összegű plusz támogatást kért az egyesületnek. A 2016. évi költségvetés ezért 
tartalmaz 5.350 ezer Ft összegű támogatást. Véleménye szerint vagy hozzá kellene most tenni 
a támogatáshoz 350.000 Ft-ot, vagy pedig év végén kell majd azt ismételten kiegészíteni. 
A beterjesztett anyaggal kapcsolatban megjegyzi, hogy számszaki értelemben néhány tábla 
pontosítást igényel, így a 4. melléklet és a 4/1. melléklet, illetve az 5. melléklet és az 5/1. 
melléklet is.  
Javasolja, hogy az általános tartalékból a polgármesteri keret 300.000 Ft helyett, 500.000 Ft 
legyen. 

Liber János képviselő 
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Egyet ért az alpolgármester által elmondottakkal, tehát azzal, hogy a rendelet mellékletét 
képező táblák pontosítást igényelnek.  

Péntek László polgármester 

Javasolja, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre a szociális 
szolgáltató központban a kazán felújítása és esetleges cseréje 2,5 millió forint összegben, 
valamint a játszótéri játékok felújítása, szabványossá tétele szintén 2,5 millió forint 
összegben. 

Péntek Vince képviselő 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a mai nap folyamán kapott egy e-mailt pályázati 
lehetőségről, mely fűtéskorszerűsítésre is vonatkozik. Meg kell nézni, hogy esetleg a szociális 
központ épülete bele férne-e a pályázati kiírásba, mivel 50 millió forintra lehet pályázni. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint nem fér bele a fűtéskorszerűsítésbe, mivel ugyanolyan faelgázosító kazán 
lesz vásárolva.  

Liber János képviselő 

Megjegyzi, hogy nem látja a költségvetési tervezetbe, hogy a fennmaradó utak felújítása 
szerepelne benne. Ezt nem szabad elfelejtenie a testületnek, mivel ígéretet tettek az összes 
községi út felújítására. 

Péntek László polgármester 

A tervezet valóban nem tartalmazza, de nem azért mert nem kerül rá sor, hanem pályázati 
lehetőséget vár az önkormányzat. Amennyiben nem sikerül pályázat útján felújítani a 
fennmaradó 10 utat a községben, a ciklus végéig saját erőből is fel tudja az önkormányzat 
újítani. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester először Péntek Vince képviselő által javasolt 
módosításokat bocsátja szavazásra, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogad. 

A módosításra vonatkozó javaslat elfogadását követően a polgármester Dr. Mohr Tamás 
alpolgármester által javasolt polgármesteri keret emelésére vonatkozó javaslatot bocsátja 
szavazásra, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogad. 
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A polgármester végül az általa javasolt módosításokat bocsátja szavazásra, melyet a testület 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

A polgármester a beterjesztett költségvetést azt elfogadott képviselői indítványokkal 
kiegészítve bocsátja szavazásra, melyet a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata a 2016. évi költségvetésről. 

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés II. fordulóra történő beterjesztését az 
alábbi kiegészítéssel rendeli el: 

1. A Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatása 300.000 Ft, a Diáksport 
Egyesület támogatása 200.000 Ft legyen. 
2. Az általános tartalékon belül a polgármesteri keret 500.000 Ft legyen. 
3. A szociális szolgáltató központban a kazán felújítására, illetve esetleges 
cseréjére 2,5 millió Ft kerüljön tervezésre. 
4. A községben lévő játszóterek esetében a játszótéri elemek felújítására és 
szabványossá tételére 2,5 millió Ft kerüljön tervezésre. 
5. Az elfogadott módosítások a tartalékkal szemben kerüljenek megtervezésre. 

Határidő: következő testületi ülés 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester összefoglalja a határozati javaslatot, és tájékoztatja a szülőket, hogy az óvoda 
az iskolai szünetek ideje alatt is nyitva tart. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata az óvodai beíratás időpontjáról.   

   
A képviselő-testület az óvodai beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg:  

▪ 2016. április 18 – 22.-ig 800 – 1600 óráig. 

A beiratkozás helye a Tündérkert Óvoda székhelye: Segesd, Szabadság tér 6. 
A felvétellel kapcsolatos döntés elleni jogorvoslat benyújtásának határidejéről való 
közlemény vagy hirdetményt közzétételének legkésőbbi időpontja: 2016. március 15. 
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 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Sáfrán Józsefné intézményvezető   

4./ A jegyző beszámolója a 2015. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az 
adóztatást. Kiemeli, hogy nagyon sok az egyes adónemek vonatkozásában a hátralék összege. 

Kérdés: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Az egyes felszámolás alatt álló cégekre kérdez rá. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiemeli, hogy tökéletesen kidolgozott kimutatás. Az 
anyagban 450 zártkert tulajdonos szerepel. Arra lenne kíváncsi, hogy ebben minden zártkert 
tulajdonos benne van-e, vagy csak azok, akinek a területén épület van.  
A zártkert tulajdonosok éves szinten közel fél millió forint összegű adót fizetnek be. Cserében 
elvárhatnák, hogy az önkormányzat többet foglalkozzon a hegyi utakkal, mert borzalmasan 
néznek ki. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A 450 zártkert tulajdonos kizárólag az építménnyel is rendelkező zártkerteket jelöli. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat foglalkozik a hegyi 
utakkal. Több alkalommal is vitetett ki az önkormányzat törmeléket, és ezt a jövőben is 
folytatni fogja.  

Liber János képviselő 
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Véleménye szerint minden évben kellett volna az utakra gondot fordítani, akkor nem 
néznének úgy ki, ahogy most. Elmondja, hogy mindenképpen ösztönözni fogja a zártkert 
tulajdonosokat is az utak javítására. 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. A testületi ülésen 
megjelent segesdi lakósok közül Büki Gábor szeretne hozzászólni. 

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

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata a felszólalási jog megadásáról.   

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Büki Gábor segesdi lakós 

Elmondja, hogy nagyon sok térképes utat elszántottak és elkerteltek a gazdák. Véleménye 
szerint létre lehetne hozni egy bizottságot ennek kivizsgálására, és a gazdákat figyelmeztetni 
kellene a helyes magatartásra. 

Péntek László polgármester 

Megköszöni Büki Gábor segesdi lakósnak a hozzászólást és a jelzést. Elmondja, hogy 
földmérők segítségét fogja kérni az önkormányzat a területek pontosítása érdekében. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata az adóztatásról szóló beszámolóról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóztatásról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

Dr. Varga Katalin jegyző szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos tudnivalókat. 
Elmondja, hogy a 2016-os évre vonatkozóan kellett aktualizálni a szabályzatot. 

Kérdés nincs. 

Péntek László polgármester 

A jegyző asszony által elmondottakat annyival egészíti ki, hogy az óvodai dolgozóknak a 
nyári hónapokra biztosítja a szabályzat a választás lehetőségét, tehát a nyári hónapokban nem 
kötelező a természetbeni étkezést választani. 

Liber János képviselő 

Javasolja, hogy a konyha esetében is biztosítsa az önkormányzat a nyári hónapokra vonatkozó 
választás lehetőségét.  

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a konyha folyamatosan üzemel. A 
konyhán dolgozók étellel bánnak, a látszatát sem szabad kelteni annak, hogy ingyen haza 
viszik az ételt. Véleménye szerint a konyhai dolgozók részére a cafetériát csak természetben 
lehet biztosítani. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester Liber János képviselő által javasolt 
módosítást bocsátja szavazásra, melyet a testület 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 3 
tartózkodás mellett elutasít. 

A módosító javaslatra vonatkozó döntés meghozatalát követően a polgármester a szabályzat 
egészére vonatkozó módosító javaslatot bocsátja szavazásra. 

A szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata a cafetéria szabályzat módosításáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cafetéria-szabályzat 
módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek Vince bizottsági elnök 

Kiegészítés: 

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a munkaterv. A 
bizottság működésében a szervezeti és működési szabályzat, valamint a szociális rendelet a 
meghatározó. Előre tervezettek, illetve tervezhetőek a pénzügyi tárgyú napirendek, és szükség 
szerintiek a szociális rendeletből eredőek. A bizottság az előterjesztés szerint elfogadásra 
javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a Pénzügyi és Szociális Bizottság munkatervének elfogadására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata munkaterv elfogadásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Szociális 
Bizottság munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek Vince biz. elnök 

7./ Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Liber János bizottsági elnök 

Kiegészítés: 
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A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a munkaterv. A 
bizottság elsődleges feladata a rendelet-tervezetek véleménye. Az elnök javasolja, hogy a 
munkaterv egészüljön ki a pályázatok véleményezésével, valamint a zártkerti térképes utak 
felülvizsgálatával. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság munkatervének elfogadására 
vonatkozó javaslatot, a bizottság kiegészítő javaslatával együtt szavazásra bocsátja.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata munkaterv elfogadásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és 
Településfejlesztési Bizottság munkatervét a bizottsági kiegészítéssel jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Liber János biz. elnök 

8./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy két önkormányzati tulajdonú ingatlan 
bérbeadására vonatkozik az előterjesztés. Az egyik a Vörösmarty utca 2. szám alatti ingatlan 
egy része, amely többségi önkormányzati tulajdonban van, a másik pedig a Kölcsey utcában 
található. Mivel a bérlésre igényt tartó mezőgazdasági célra használná a területeket, javasolja, 
hogy a bérletet öt éves időtartamra kösse meg az önkormányzat, 3 Ft/m2/év áron. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy az 516-os helyrajzi számú ingatlan esetében probléma, hogy az 
önkormányzat nem 1/1 tulajdonos. Véleménye szerint emiatt nem határozható meg pontosan a 
bérlet nagysága. Ami még nehezíti a helyzetet, hogy jelenleg is műveli valaki az ingatlan egy 
részét, feltételezhetően jóhiszeműen. Ezen okok miatt javasolja, hogy a testület az 516-os 
helyrajzi számú ingatlan esetében ne hozzon döntést. 
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Péntek László polgármester javasolja, hogy a 958 helyrajzi számú ingatlant az önkormányzat 
Vidák Ákosné részére, mezőgazdasági célú használatra adja bérbe, 3 Ft/m2/év áron, 5 éves 
időtartamra.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata ingatlan bérbeadásáról. 

1./ A képviselő-testület a Segesd belterületén önkormányzati tulajdonban lévő 958 
helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 2735 m2 nagyságú 
ingatlant, 2016. február 16. napjától 2020. december 31. napjáig, Vidák Ákosné 7562 
Segesd, Kossuth L. utca 78. szám alatti lakos részére bérbe adja. 

2./ A képviselő-testület a 958 helyrajzi számú ingatlan éves bérleti díját 3 Ft összegben 
határozza meg, négyzetméterenként. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az OEP kérte, hogy a feladat-ellátási 
szerződésben külön legyen nevesítve az, hogy a szociális otthonban mikor rendel a háziorvos, 
illetve legyen az is rögzítve, hogy a szociális otthon az ellátási terület része. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Annyival egészíti ki a polgármester által elmondottakat, hogy az OEP elvárja, hogy egy 
amúgy egyértelmű dolog legyen rögzítve a szerződésben és a működési engedélyben. Az OEP 
azt hitte, hogy a szociális otthon nem része a körzetnek, és valaki más orvos jár oda rendelni. 

Péntek László polgármester javasolja a feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadását. 
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A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata feladat-ellátási szerződés módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Mohr Háziorvosi Bt.-vel 
kötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását a jegyzőkönyv melléklete 
szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

10./ Egyéb ügyek. 

a) Nyugdíjba vonuló jutalmazása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Molnár Lászlóné óvónő 
nyugdíjba megy, március 8.-án dolgozik utoljára. Javasolja, hogy az önkormányzat a hosszú 
évek munkáját nettó 100.000 Ft összegű jutalommal honorálja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2016. (II. 15.) 
önkormányzati határozata jutalmazásról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Lászlóné 7562 Segesd, 
Rózsadomb utca 29. szám alatti lakós részére, a nyugdíjba vonulása alkalmából nettó 
100.000 Ft összegű jutalmat biztosít, a tartalék terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Egyéb témák: 

Péntek László polgármester  

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy március 8.-án lesz a nőnap. A községben lévő 
valamennyi intézmény női dolgozóját szeretné meghívni az általános iskola tornatermében 
megszervezésre kerülő ünnepségre. 
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Tájékoztatást ad arról, hogy márciustól havonta 64 ember fog az önkormányzatnál 
közfoglalkoztatottként dolgozni. 

Elmondja, hogy az önkormányzat egy dolgozója, Bodor Katalin elhunyt. A temetése holnap 
délután 15.00 órakor lesz. A polgármester kéri, hogy egy perces néma csendben róják le a 
jelenlévők a tiszteletüket. 
/A jelen lévők egy percig, néma csendben állnak./ 
Liber János képviselő 

Elmondja, hogy a Mária-telepi temetőből kivezető út katasztrofálisan néz ki. Ezt ő maga is 
tapasztalta, de többen mondták is neki. A vállalkozó deszkái és rönkjei már lassan a temetőig 
ki vannak rakva. Hangsúlyozza, hogy ez közterület. Véleménye szerint figyelmeztetni kell a 
vállalkozót, hogy rakja a fákat a saját területére. 

Péntek László polgármester 

Megköszöni a képviselő jelzését, és elmondja, hogy mivel már többen szóltak neki, felhívta a 
vállalkozó figyelmét, aki megkezdte a fák elhordását a közterületről. 

Büki Gábor segesdi lakós 

Véleménye szerint a Vörösmarty utca 2. szám alatti ingatlan, mint játszótér teljesen 
értelmetlen és veszélyes is. Még átkelő sincs az úttesten. Az a terület alkalmatlan játszótérnek, 
inkább a szomszédban lévő óvoda udvarát kellene fejleszteni. 
Elmondja, hogy valószínű, hogy a szolgáltató központban azért ment tönkre 5 év után a 
kazán, mert nyersfát égettek benne. 

Péntek László polgármester 

Büki Gábor felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a kazánban egy-két éves fa van égetve. 
A legnagyobb probléma az, hogy a szakember szerint a beépítésre került kazánok 
teljesítménye nem megfelelő az épület légtérnagyságához. 

Baranyai Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke 

Megköszöni az önkormányzat által nyújtott éves támogatást. 

Péntek László polgármester 

Az egyesület elnöke által mondott köszönetre reagálva, ő is megköszöni azt, hogy Segesd 
hírnevét viszik az egész országban a szerepléseikkel. 
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Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


