
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 25.-én az 
önkormányzat házasságkötő termében 12.00 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános 
üléséről. 

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

Távol maradt: Gyöngyösi Norbert és Talián Bálint Attila képviselők, igazoltan. 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 
tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2016. (II. 25.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

2./ A család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó megállapodás 
elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

3./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása és Nagyatád Város 
Önkormányzata között a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött megállapodás 
jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 4./ Egyéb ügyek. 

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 
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Bizottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az 
előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága is megtárgyalta a 2015. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-
tervezetet és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a módosító rendeletet szavazásra bocsátja. A módosító rendelet elfogadására 
vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

7/2015.(III. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2./ A család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó megállapodás 
elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy 2016. január 1. napjától a Rinyamenti Szociális Szolgáltató 
Központ látja el továbbra is a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait, erre vonatkozóan 
készült a megállapodás. Kiemeli, hogy vannak térségek és ezeken belül kell a 
megállapodásokat elfogadni. A somogyszobi térség a segesdi mellett párhuzamosan működi, 
ezért van a megállapodás második pontjában az elnevezés. 

Kérdés: 

Péntek Vince képviselő 

Megkérdezi, hogy ez a megállapodás Beleg községre is vonatkozik-e. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy Beleg község a családsegítés- és 
gyermekjóléti szolgálat tekintetében a nagyatádi kistérséghez tartozik. 
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Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint a megállapodás második és harmadik pontja között ellentmondás van, 
mivel a harmadik pontban nem szerepel Somogyszob.  

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy mivel mind a 18 település tagja a járásnak, a 6.1. pont erre vonatkozik. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester javasolja, hogy a testület a család- és 
gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó megállapodást hagyja jóvá. 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2016. (II. 25.) 
önkormányzati határozata megállapodás elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti 
szolgálat feladatának a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központ intézményegysége keretében való ellátására, a Rinyamenti 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásával az előterjesztés mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyja. 

2./  A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. február 28. 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása és Nagyatád Város 
Önkormányzata között a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött megállapodás 
jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy 2016. január 1. napjától a központi 
háziorvosi ügyeletet egy Kft. látja el. Ebben csak külsős orvosok működnek közre. A Kft. köt 
szerződést az OEP-el, az önkormányzatoknak pedig 250 Ft-al kell hozzájárulnia a 
megállapodás szerint lakosságszám arányosan. A polgármester elmondja, hogy a társulási 
ülésen elhangzottak szerint az általános tartalék terhére a társulás fogja kifizetni a kb. 6,5 



#  4

millió Ft összegű hozzájárulást. Tehát az önkormányzatoknak nem kell külön hozzájárulnia. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a korábbi ügyeleti rendszerben a háziorvosok 
kevesellték az ügyeleti díjat. A nagyatádi polgármester ezt a kérdést folyamatosan lesöpörte, 
tehát nem foglalkozott vele. Ezzel szemben most, a külsős orvosok közreműködésével 
megvalósuló rendszerhez hozzá kell járulnia az önkormányzatoknak.  
Érdekes, hogy a kistérség erre nem sajnálja a pénzt.  

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy az előző ciklusban Fábián Csaba kérte, hogy vizsgálják felül az ügyeleti 
díjakat. Akkor a segesdi polgármester volt a bizottság elnöke és más térség orvosi ügyeleti 
díját vetették össze a nagyatádival. A bizottság emelést javasolt, illetve azt, hogy hét közben 
elegendő egy orvos is az ügyeletben. A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a 
számítások minimális hozzájárulást igényeltek volna az önkormányzatok részéről. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a körzet hét orvosától sajnálta a kistérség a pénzt, de ettől az idegen cégtől 
nem sajnálja. Nem érti, hogy az ügyeleti autó hogy lehet az önkormányzat tulajdona, mikor 
tudomása szerint azt a kistérség vásárolta. Kéri a polgármestert, hogy nézzen utána az 
ügyeleti autó tulajdoni helyzetének. Az alpolgármester elmondja, hogy szükség volt 
valamilyen lépést tenni az ügyelet kérdésében, mivel csak Nagyatádról három háziorvos ment 
el, tehát nem lett volna a körzetben annyi orvos, aki el tudta volna látni az ügyeletet.  

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester javasolja, hogy a központi háziorvosi 
ügyeletre vonatkozó megállapodást hagyja jóvá a testület. 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2016. (II. 25.) 
önkormányzati határozata a központi háziorvosi ügyeletről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulása és Nagyatád Város Önkormányzata között 
létrejött, a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó, a szolgáltató Emergency 
Service Kft.-vel kötött feladatátadási szerződés tartalmának főbb elemeit is magában 
foglaló, az előterjesztés 1. melléklete szerinti megállapodást megismerte, azt 
tudomásul veszi. 
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Határidő: 2016. február 29. 
Felelős: Péntek László polgármester  

4./ Egyéb ügyek. 

a) Foglalkoztatással összefüggő kérdések: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a konyháról haláleset 
következtében kiesett egy fő. Van a konyhán jelenleg egy közfoglalkoztatott, akinek a 
munkájával meg vannak elégedve. Elmondja, hogy beszélt a munkaügyi központ vezetőjével, 
aki azt javasolta, hogy a konyhán dolgozó közfoglalkoztatott továbbfoglalkoztatható úgy is, 
hogy április 1-től közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja az önkormányzat 
bértámogatással.  

A munkaügyi központ szerint az önkormányzatnak van még egy ilyen foglalkoztatásra 
lehetősége, ezért a polgármester javasolja, hogy közmunka irányítással bízzanak meg egy 
személyt. 
A polgármester javasolja, hogy konyhai kisegítő munkakörben Csendes Erzsébet segesdi 
lakóst, közmunka irányító munkakörben pedig Széll Árpádné segesdi lakóst foglalkoztassák, 
határozott időre kötött közalkalmazotti jogviszonyban.  
Elmondja, hogy egyik érintett személy sem kérte ügyének zárt ülésen tárgyalását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2016. (II. 25.) 
önkormányzati határozata kinevezésről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konyhai kisegítő 
munkakörbe, 2016. április 1. napjától 2017. február 28. napjáig szóló határozott idejű 
munkaszerződéssel Csendes Erzsébet Segesd, Vörösmarty utca 38. szám alatti lakóst 
nevezi ki. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint havi bruttó 
111.000 Ft-ban állapítja meg. 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmunka irányító 
munkakörbe, 2016. április 1. napjától 2017. február 28. napjáig szóló határozott idejű 
munkaszerződéssel Széll Árpádné Segesd, Kossuth L. utca 67. szám alatti lakóst 
nevezi ki. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint havi bruttó 
111.000 Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 
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b) Átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az MKB munkatársai 
megkeresték őt, és ajánlatot tettek az önkormányzat szabad pénzeszközének lekötésére, 2,5 
%-os éves kamattal. Elmondja, hogy felkeltette érdeklődését az ajánlat, mivel az 
önkormányzat víziközmű számláján lévő pénzeszköz átmenetileg szabadnak tekinthető, és ez 
kb. 17 millió forint. De mielőtt az önkormányzat ezzel a pénzzel szabadon rendelkezhetne, a 
Víziközmű Társulat megszűnéséről kell dönteni. Javasolja, hogy a testület adjon 
felhatalmazást, a társulat megszűnését követően a lehető legjobb feltételekkel a víziközmű 
számlán lévő szabad pénzeszköz polgármester általi lekötésére. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Egyet ért a szabad pénzeszköz lekötésével. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy a 90-es évek 
elején milyen magasak voltak a kamatok a lekötött pénzekre, még licitálni is lehetett. Akár 
20-30 %-os kamatok is léteztek. Az önkormányzat 1995-ben 5 millió forintot kötött le, és egy 
év alatt 6,5 millió forinthoz jutott hozzá. Számításai szerint a 17 millió forintnak 450 ezer 
forint az éves kamata. Véleménye szerint az államkincstártól is meg lehet kérdezni a kamatok 
nagyságát, mert 1 %-al magasabb kamat is évi 170 ezer forintot jelentene az 
önkormányzatnak.  

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy körültekintően kell eljárnia az önkormányzatnak, nehogy csalás áldozatává 
váljanak. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az állampapírokért az állam garanciát 
vállal. Véleménye szerint az államkötvények területén kellene körülnéznie az 
önkormányzatnak az államkincstárnál. Elmondja, hogy a társulat megszűnéséig még van ideje 
az önkormányzatnak, addig ő is körbejárja a kamatok tekintetében az ajánlatokat. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. Javaslatát a 
testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 
szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2016. (II. 25.) 
önkormányzati határozata szabad pénzeszköz lekötéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Víziközmű Társulat megszűnését követően, a vízközmű számlán lévő szabad 
pénzeszközt a lehető legjobb feltételekkel lekösse. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Falufejlesztési pályázatról tájékoztatás: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy összeállt a pályázati anyag 
egy információs füzet formájában. A Reneszánsz Szövetség ülésére meghívják Szászfalvi 
Lászlót és L. Simon Lászlót is, ahol sor kerül a pályázattal kapcsolatos megbeszélésre. Az 
előzetes számítások szerint ez egy 4 milliárd összegű fejlesztés lesz, és 14 pályázati kiírást 
érintene. Tájékoztatást ad arról, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke küldött egy levelet január 
közepén azzal kapcsolatban, hogy a DDRFÜ Nonprofit Kft. hagyományos feladatai 
megszűntek. Az ott maradt szakemberek mobilizálhatóak komplex pályázatok lebonyolítására 
és a közgyűlés elnöke a levélben ajánlja ezen szakemberek igénybevételét. A falufejlesztési 
pályázatot előkészítők már nagyon sokat dolgoztak a pályázati anyaggal kapcsolatban, 
véleménye szerint pofátlanság lenne, ha a továbbiakban az önkormányzat nem velük 
bonyolítaná le a pályázatokat.  
A közgyűlés elnökének leveléből nem derült ki pontosan, hogy a szakemberek igénybevétele 
ajánlás vagy kötelező. Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy jövő héten lesz egy megbeszélés, 
ahol a jelenlegi pályázatírók és a közgyűlési levél alapján ajánlott szakemberek közötti 
feladatmegosztást beszélnék meg. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy a pályázati előkészítések különböző szinten vannak, nem gondolná, hogy a 
DDRFÜ „leharapná az egész szeletet”. 

d) Internetes megnyilvánulás a községről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Büki Gábor segesdi lakós a 
delsomogy.hu internetes oldalon ócsárolta a községet és az önkormányzatot. Elmondja, hogy 
Büki Gábor szerint nem becsülik meg a köz javait, és követeli, hogy a polgármester a jó gazda 
gondosságával járjon el és keményen lépjen fel. Büki Gábor problémaként említi azt is, hogy 
az önkormányzat külső vállalkozót bíz meg területek tisztításával, mert szerinte a 



#  8

közmunkásokkal is el lehetne végeztetni a fakivágásokat. Büki Gábor az interjúban elmondja, 
hogy alapvetőnek kellene lenni, hogy az önkormányzat a saját területét maga rakja rendbe, a 
kitermelt fát pedig a szociálisan rászorulóknak kellene oda adni. A polgármester elmondja, 
hogy Büki Gábor megnyilvánulásához szóltak hozzá segesdi lakósok is, akik tovább 
ócsárolták az önkormányzatot. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy ő is olvasta az interneten megjelenteket.  

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy beszélt Büki Gáborral, akinek felhívta a figyelmét, hogy mielőtt nyilatkozik 
önkormányzatot is érintő kérdésekben, beszéljen a testülettel és egyeztessen, hogy ne fél 
információk képezzék a megnyilvánulásának alapját. Már az interjú főcíme is megtévesztő, 
mivel az a címe, hogy „Segesden rombolják a házakat”. Kérte Büki Gábort, hogy mielőtt 
nyilatkozik, tájékozódjon. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Bertalanpusztával kapcsolatban van egy javaslata. Az ott élőknek a községben kellene 
biztosítani házakat. Könnyítettek a feltételeken, már a közfoglalkoztatottak is kaphatnak 
CSOK-ot. Problémát csak az jelentene, ha hitelt kellene felvenniük ezeknek az embereknek. 
Véleménye szerint az önkormányzat megvehetné a házakat és segíthetne a betelepítésben. 
Liber János képviselő 

Elmondja, hogy a közmeghallgatásos ülésen véleménye szerint mondják el, hogy mi az 
önkormányzat véleménye az internetes megnyilvánulással kapcsolatban. 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


