
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült:Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március11.-én, 17 órai 

kezdettel a Művelődési Házbanmegtartottközmeghallgatásosüléséről. 

 

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

Takácsné Illés Henriettés Gyöngyösi Norbertképviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 

meghívottak közül Széll Árpádné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Nagyatádi 

Járási Hivatal képviseletében Dorogi László települési ügysegéd, a Civitas Egyesület és a 

Tűzoltó és Polgárőr egyesület elnöke Illés Tibor, a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke 

Baranyai Lajosné, a Segesdi Tündérkert Óvoda vezetője Sáfrán Józsefné és dr. Varga Katalin 

jegyző. 

A testületi tagokon és a meghívottakon kívül 10 fő segesdi lakós is jelen van az ülésen. 

 

Távol maradt: Talián Bálint Attila és Liber János képviselő igazoltan. 

 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 

tagja jelen van, a határozatképes közmeghallgatásos ülést megnyitja. 

 

A polgármester elmondja, hogy a Nagyatádi Rendőrkapitányság vezető helyettes Jaklovics 

Viktor jelezte, hogy a közmeghallgatásos ülésen nem tud részt venni, kérte, hogy a közrendről 

szóló beszámolót egy másik testületi-ülésen tarthassa meg. A polgármester elmondja továbbá, 

hogy a tanyagondnok egyéb elfoglaltsága miatt a közmeghallgatásos ülésen részt venni nem 

tud. Indítványozza, hogy a közrend és közbiztonságról, valamint a tanyagondnok munkájáról 

szóló beszámolót a testület halassza el. A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló 

beszámolóra a májusi testületi-ülésen, a tanyagondnoki munkáról szóló beszámoló 

megtartására pedig a következő ülésen – tekintettel a tanyagondnoki szolgáltatásra – 

Lászlómajorban kerüljön sor. 

 

A módosított napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének64/2016. (III. 11.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi munkájáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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5./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének 

meghatározása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

 

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi munkájáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

A polgármester ismerteti a hallgatósággal a 2015. évi önkormányzati munkáról szóló 

beszámolót, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kiemeli a 2015-ben tartott testületi 

ülések és hozott döntések számát, valamint az elfogadott rendeleteket. Elmondja a 

fejlesztéseket, így a szociális központ és környékének folyamatos gondozását, a rendelők elé 

parkoló kialakítását, a Rózsadomb utcai játszótér rendbetételét, a Bertalanpusztához vezető út 

felújítását, a nyári gyermekétkeztetés biztosítását, a BURSA ösztöndíjrendszerben való 

részvételét az önkormányzatnak. Kiemeli, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott a 

szociális célú tűzifára, 144 személy kapott 1-2 m
3
 tűzifát, rászorultságtól függően. 

Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat nagyon szívesen segít olyan embereknek, akik maguk 

is tesznek azért, hogy a sorsuk jobb legyen. 

A polgármester elmondja, hogy 2015-ben a három önkormányzati tulajdonban lévő híd 

felújításra került, eleget téve ezzel a jogszabályban előírt kötelezettségének. A temetőben 

további urnahelyek kialakítását kell elvégeznie az önkormányzatnak. Részletezi a 2015-ben 

futó közmunkaprogramokat, ezek közül az illegális szemétlerakás megszüntetését emeli ki. 

Elmondja, hogy a felsőbogátpusztai vasútállomáson kb. két konténernyi ruhát találtak 

eldobálva, valamint a Rákóczi és a Dankó utcát összekötő úton is gyakori az illegális 

szemétlerakás. Kiemeli, hogy a szemétlerakást megszüntető programban részt vevők nagyon 

sokat dolgoznak, de mégis elégedetlen az önkormányzat, mivel sokan sportot űznek a 

szemetelésből. A polgármester hangsúlyozza, hogy az önkormányzat a 

közmunkaprogramokra címzetten kapja a támogatást, tehát amelyik programban szerepel az 

adott személy, ott kell foglalkoztatni. Kiemeli, hogy 2015-ben 234 embernek tudott munkát 

adni az önkormányzat. Hangsúlyozza az önkéntes munka lehetőségét a kötelező 30 nap 

megszerzése érdekében. 

 

Mivel a napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a polgármester kéri a beszámoló 

elfogadását. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2016. (III. 11.) 

önkormányzati határozata a 2015. évi beszámolóról. 

 

A képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati munkáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Péntek Vince képviselő a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Elmondja, hogy bizottsága a 2016. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásra készült anyagát 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

 

Péntek László polgármester, Liber János képviselő, az Ügyrendi és Településfejlesztési 

Bizottság elnökének távolléte miatt tolmácsolja a bizottság véleményét. 

 

Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

beterjesztett költségvetést.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja a költségvetési rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 

a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a 

jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2016. (III. 12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

 

 

3./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester részletezi a saját bevételek összetételét. Hangsúlyozza, hogy az 

önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete, tehát a bevételek fedezik a 

kiadásokat. Javasolja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2016. (III. 11.) 

önkormányzati határozata a saját bevételekről és az adósságot keletkeztető 

ügyletekről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

         Adatok e Ft-ban 

Saját bevételek 2017. év 2018. év 2019. év 

Helyi adóból és települési adóból 
származó bevétel 78500 78500 78500 

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni 
értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel       

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 3000 3000 3000 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel       

Bírság-, pótlék- és díjbevétel  500  500 500  

Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés       

Összesen 82000 82000 82000 

  

 
Adatok e Ft-ban 

Adósságot keletkeztető ügyletek 

2017. év 2018. év 2019. év 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása       

Hitelviszonyt megtest. értékpapír, 
kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír        

Váltó kibocsátása       

Pénzügyi lízing megkötése       

Adásvételi szerződés megkötése 
visszavásárlási kötelezettség kikötésével       

Legalább 365 nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték       

Külföldi hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege       

Összesen       

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 
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4./ A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester kéri a nemleges közbeszerzési terv elfogadását azzal, hogy amennyiben a 

tartalék terhére közbeszerzés köteles fejlesztésről döntenek, a tervet év közben módosítani 

kell. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A terv elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének67/2016. (III. 11.) 

önkormányzati határozata a 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a 2016. évi nemleges közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy 

közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul 

módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

5./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

A polgármester kérésére, dr. Varga Katalin jegyző elmondja, hogy a módosítás 

eredményeképpen eljárási szabályok kerültek bele a rendeletbe, amelyek a gyakorlati 

alkalmazhatóságot javítják. 

 

Péntek László polgármester, Liber János képviselő, az Ügyrendi és Településfejlesztési 

Bizottság elnökének távolléte miatt tolmácsolja a bizottság véleményét. 

 

Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 

beterjesztett rendelet-módosítást.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja a módosító rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát a 

testület 5 igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a 

jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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7/2016. (III. 12.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

6./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének 

meghatározása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző elmondja, hogy az óvodához tartozó beíratási körzetek annyiban módosulnak a 

2016/2017-es nevelési évre vonatkozólag, hogy a Dankó utca és a Vörösmarty utca 

visszakerül a II. számú óvodához. Kiemeli, hogy 2016. január 1. napjától bevezetésre került a 

szünidei gyermekétkeztetés és hangsúlyozza, hogy az óvodás korú gyermekek kizárólag az 

óvodában részesülhetnek meleg étkezésben, mivel az óvodában nincs szünet. Elmondja, hogy 

a testület feladata az óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása is. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja az óvoda felvételi körzetének és nyitva tartásának meghatározását. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2016. (III. 11.) 

önkormányzati határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda 

fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során az óvodai felvételi körzeteket a 

2016/2017-es nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. számú óvoda Segesd, Szabadság tér 6.  II. számú óvoda Segesd, Teleki utca 32.  

 Ady Endre utca     Alsóhegy 

 Akác-sor     Bem utca  

 Arany János utca    Damjanich utca 

 Bajcsy-Zsilinszky utca    Vasút utca 

 Bertalanpuszta     Dózsa tér 

 Felsőbogátpuszta    Erdészház 

 Hegyaljai dűlő     Munkácsy utca 

 Iskola utca     Petőfi utca 

 Jókai utca     Rákóczi utca 

 József Attila utca    Szabadság utca 

 Kanizsai utca     Táncsics utca 

 Kölcsey utca     Teleki utca 

 Kossuth utca     Dankó utca 

 Lászlómajor     Vörösmarty utca 

 Pálmaház utca 

 Perczel Mór utca 
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 Rózsadomb utca 

 Szabadság tér 

 Széchenyi utca 

 Tompa Mihály utca 

 

2./ A képviselő-testület az óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

a) Az intézmény napi  

  aa) nyitvatartási ideje: 10,5 óra 

  ab) nyitás időpontja: 6.30 órakor 

  ac) zárás időpontja: 17.00 órakor. 

 

b) Az intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 52,5 óra (az a) pont 

szerinti napi nyitva tartással). 

 

c) Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a 

következő év augusztus 31. napjáig folyamatosan tart nyitva (az a) pont szerinti napi 

nyitva tartással, a b) pont szerinti heti nyitvatartási idő mellett), kivéve az intézmény 

nevelő-testülete által elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év 

rendjében megállapított évközi szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet. 

 

3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti felvételi 

körzetet, valamint a 2./ pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a helyben szokásos 

módon és az önkormányzat honlapján gondoskodjon. 

 

4./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 2./ pont szerinti 

nyitvatartási rendről a szülőket írásban tájékoztassa. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester, Sáfrán Józsefné intézményvezető 

 

 

7./ Egyéb ügyek. 

 

a) Tájékoztató a szilárd hulladékgyűjtés átalakulásáról: 

 

A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közszolgáltató 2016. június 1-től pályázati 

fejlesztésnek köszönhetően bevezeti a szelektív hulladékgyűjtést. Minden háztartás igényelhet 

2 db 120 literes edényzetet, egy sárga és egy kék színűt, természetesen térítésmentesen. A 

sárga edényzetbe a műanyag hulladékot, a kék színűbe pedig a papírhulladékot lehet 

elhelyezni. Kiemeli, hogy minden háztartás fog kapni tájékoztatót, és minden 

ingatlanhasználónak szerződést kell kötnie, amelyet április 1. napjáig az önkormányzathoz 

kell visszajuttatnia. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

 

b) A DRV Zrt. tájékoztatója a locsolási kedvezményről: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy korábban minden háztartásnak küldtek ki 

tájékoztatót a locsolási kedvezmény igénybevételéről. A kedvezményt május 1-től szeptember 
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30-ig lehet igénybe venni, mértéke pedig 10 %. A locsolási kedvezményt április 15-ig lehet 

igényelni a DRV Zrt.-nél, egy formanyomtatvány kitöltésével. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

 

c) Tájékoztatás a ki nem számlázott szolgáltatásról: 

 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a szennyvízcsatorna műszaki átadás-

átvétele 2015. április 3-án volt. Az Energetikai Hivatal állásfoglalása szerint július 24-ig 

lehetett visszamenőleg a DRV Zrt.-nek kiszámlázni a csatornahasználatot. Elmondja, hogy a 

DRV Zrt.-nek nagy bevételkiesése keletkezett az április 3-tól július 23-ig terjedő időszakra 

vonatkozólag, ezért újabb állásfoglalást kértek a MNV Zrt.-től. Az MNV Zrt. megállapította, 

hogy a DRV Zrt. szolgáltatott és ezért jogosult visszamenőleg a díjat a fogyasztókra hárítani. 

A polgármester elmondja, hogy Segesd esetében a ki nem számlázott szolgáltatás 6.629.649 

Ft összesen. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntött 

arról, hogy az önkormányzat a ki nem számlázott szolgáltatást kifizeti a lakosság és a 

közületek helyett. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

d) Internetes megnyilvánulás ismertetése: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő-testület februári 

ülésén Büki Gábor segesdi lakós is jelen volt, aki a testületi ülést követően egy internetes 

hírportálon elmarasztalóan nyilatkozott a községről és a polgármesterről is. A cikk címe az 

volt, hogy „Eltékozolják a tűzifát és illegálisan bontják a romos házakat Segesden”. A 

polgármester felolvassa az interneten megjelent cikk egyes részleteit. 

Büki Gábor a cikkben bírálta az önkormányzatot azért, mert külső vállalkozóval végeztet az 

önkormányzat fakivágást. A polgármester hangsúlyozza, hogy már több alkalommal is 

elmondta, hogy a közfoglalkoztatottakkal nem fog favágást végeztetni, mert veszélyes.  

A polgármester elmondja, hogy a cikkhez többen is hozzászóltak, így pl. Árvai Viktória és 

Árvai Adrienn segesdi lakósok is. Velük kapcsolatban a polgármester idézőjelesen megjegyzi, 

hogy rendkívüli tapasztalatokkal rendelkeznek. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

A DRV Zrt. által nyújtott locsolási kedvezménnyel kapcsolatban elmondja, hogy ha valaki 

egy hónapban 1500-2000 Ft összegű vizet fogyaszt el, ennek a 10%-a olyan minimális, hogy 

be sem érdemes nyújtani a kérelmet a kedvezmény igénybevételére. Elmondja, hogy nem érti, 

hogy mi kerül 100.000 Ft-ba egy külön mérő felszerelésén. Véleménye szerint egy ilyen mérő 

felszereltetése 10 év alatt térülne meg, tehát nem igazán éri meg megcsináltatni. 

Az alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint az önkormányzat sikerei nem kapnak 

elegendő nyilvánosságot. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a szennyvízhálózat kiépítését 

követően a fél falu aszfalt burkolatát újjá varázsolta az önkormányzat, és szerinte ez nagyon 

nagydolog. Ezen kívül ingyenes az étkezés, a tankönyv és a méhnyakrák elleni védőoltást is 
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ingyenesen biztosítja, illetve biztosította az önkormányzat. Elmondja, hogy Kaposváron 30-

szor többen élnek, mint Segesden, és ha az ő érdemeiket a mi községünkre vetítjük le, akkor a 

segesdi önkormányzat sokkal többet adott, mint a kaposvári önkormányzat. Kiemeli, hogy az 

ösztöndíjrendszer 2010 óta működik a községben, de sajnos volt olyan személy is, aki havi 

5.000 Ft ösztöndíjban részesült, de kevesellte. Véleménye szerint büszkék lehetnek azokra a 

dolgokra, amiket bevezettek. 

Büki Gábor segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy ha bármilyen gondja, problémája volt korábban, a képviselő-testülethez 

fordult. Emlékeztet arra, hogy tavaly július végén jelezte az önkormányzatnál, hogy a 

bertalanpusztai ingatlanokat rombolják és sérelmezte, hogy nem volt rendőrségi feljelentés. A 

legújabb híreket emeli ki, nevezetesen, hogy a Bertalanpusztán élőket be akarja az 

önkormányzat telepíteni a községbe, és le akarják rombolni Bertalanpusztát. Elmondja, hogy 

egyáltalán nem ért ezzel egyet, mert a jelenleg ott élő emberek a faluba is rombolni fognak. 

Az internetes portálon megjelent cikkben sérelmezte a szociális központban működő 

faelgázosító kazánok tönkretételét is. Elmondja, hogy véleménye szerint ezeknek a 

kazánoknak legalább húsz évig működnie kellene. Kiemeli, hogy azért mentek tönkre, mert az 

első két évben nyersfával fűtöttek. 

A favágásról pedig az a véleménye, hogy a Barát-domb letarolását végző vállalkozó egy excel 

táblát tartalmazó elszámolását az önkormányzatnak nem szabadott volna elfogadnia. 

Véleménye szerint a fűrészelés tekintetében ezt a munkát egy emberrel is el lehetett volna 

végeztetni. 

Elmondja, hogy meg kellene kérdezni az ifjúságot is a községben, hogy mit szeretnének 

csinálni. Véleménye szerint a testület meglepődne azon, amit a fiatalok mondanának.  

Hangsúlyozza, hogy sajnálja, hogy személyeskedésbe ment át ez a dolog, kiemeli, hogy benne 

nincs rossz szándék, és nem akart megsérteni senkit. 

 

 

Péntek László polgármester 

 

Az ifjúságot érintő programokkal kapcsolatban elmondja, hogy Takács Arabella és Baranyai 

Zoltán közművelődési szakemberek meg tudják mondani, hogy mennyi programot szerveznek 

a községben. Kiemeli azonban, hogy az emberek nagy része érdektelen és az önkormányzat 

nem tehet arról, hogy nem vesznek részt a programokon. 

 

 

Györkös Lajos segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy meddig tart Segesd határa, mivel ő úgy veszi észre, hogy csak a Vasút 

utcáig. Elmondja, hogy a Vasút utcától lejjebb semmi nem történik a községben. 

 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

A felvetéssel kapcsolatban megkérdezi, hogy mit kellene tennie az önkormányzatnak, illetve, 

hogy mit hiányol Alsósegesden a felszólaló. 

 

 

Györkös Lajos segesdi lakós 
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Véleménye szerint Alsósegesden semmit nem csináltat az önkormányzat, az ő hídja sem 

készült el a szennyvízberuházás után.  

 

 

 

 

 

Péntek László polgármester 

 

A szennyvízberuházás utáni javításokkal kapcsolatban elmondja, hogy több utat és hidat kell 

még javíttatni, erre tavasszal sor fog kerülni. 

 

 

Györkös Lajos segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy a jelenleg Bertalanpusztán élő embereket miért pont Alsósegesdre akarja az 

önkormányzat költöztetni. 

 

 

Péntek László polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem Alsósegesdre akarják költöztetni a 

Bertalanpusztán élőket. Hangsúlyozza, hogy azoknak az embereknek akar az önkormányzat 

segítséget adni, akik nem akarnak a pusztán maradni.Alsósegesd fejlesztésével kapcsolatban 

kiemeli, hogy 2016-ban 800 méter járdát fog csináltatni az önkormányzat közfoglalkoztatás 

keretében, ez a Teleki és a Vörösmarty utcát is érinteni fogja.  

 

 

Balogh László segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy a Dankó utcában mikor lehet rákötni a gázvezetékre. 

 

 

Péntek László polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a gázvezetékre rákötés fejlesztésbővítést jelentene, de 

utána fog nézni, hogy működik pontosan. 

 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

A gázvezetékre rákötéssel kapcsolatban elmondja, hogy a kiépítés során a Dankó utcából 

senki nem igényelte a rákötést, ezért nem lett kiépítve a rendszer. Hangsúlyozza, hogy akkor 

lehet kiépíteni, ha az adott utcában a házak kétharmada igényli azt. 

 

 

Baranyai János segesdi lakós 
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Bertalanpusztával kapcsolatban elmondja, hogy egykor virágzó település volt, és nem mondja 

a polgármester, hogy nem volt az. Véleménye szerint még 15 évvel ezelőtt is virágzott 

Bertalanpuszta. 

A hegyi utakkal kapcsolatban elmondja, hogy van olyan út, amely már legalább 100 éve 

létezik, és most le van zárva. Sérelmezi, hogy több olyan út van a hegyben, amelyet az utóbbi 

időben megszüntettek a gazdálkodók. Véleménye szerint a pálinkaházzal szemben lévő utat is 

ki kellene méretnie az önkormányzatnak, mert egy tűz esetén a tűzoltóautó nem tud rajta 

elmenni. Hangsúlyozza, hogy nem engedheti meg az önkormányzat, hogy térképes utakat 

megszüntessenek.  

Sérelmezi, hogy a művelődési ház tavaly volt 50 éves és nem volt megemlékezés a 

községben. 

 

Péntek László polgármester 

 

A hegyi utakkal kapcsolatban elmondja, hogy az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 

feladata azok megvizsgálása és szükség esetén jelzés megtétele. 

 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Úgy gondolja, hogy Bertalanpusztával kapcsolatban ő válaszolná meg a kérdéseket. Felmerül 

benne a kérdés, ha olyan virágzó település volt, akkor miért költöztek el az emberek és 

egyáltalán mit is tehetne az önkormányzat. Emlékezteti a megjelenteket, hogy 1990-ben 

aszfalt utat csináltatott az önkormányzat, 1996-ban pedig Bertalanpusztán a vezetékes 

ivóvizet is kiépítették. Valaha 31 ház volt a pusztán, jelenleg 15 ház van lakható állapotban. 

Elmondja, hogy sajnos nem tudni, hogy kik szedik szét a házakat és a nem önkormányzati 

tulajdonban lévő házakért nem felelős az önkormányzat. Véleménye szerint Bertalanpusztát 

meg kell szüntetni, és a faluban lévő üres házakba kell költöztetni a jelenleg ott élőket. 

Elmondja, hogy az önkormányzatnak sokba kerül az ott élő emberek utaztatása. Minden 

szempontból jobb lenne a pusztán élő lakosok Segesdre költöztetése, a bertalanpusztai 

területeket pedig mezőgazdasági használatra lehetne átadni. 

 

 

Büki Gábor segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Bertalanpuszta 36. szám alatti ingatlan 

esetében történt-e rendőrségi feljelentés az ingatlan „elhordása” miatt. 

 

 

Péntek László polgármester 

 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy történt rendőrségi feljelentés, de a nyomozást 

bizonyíték hiányában megszüntették. 

A polgármester a fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy tervben van egy falufejlesztési 

pályázat, amely kb. 3,5 milliárd forint összegű költségvetésű. Az egész falut körül ölelő 

fejlesztésről van szó, és amennyiben az önkormányzat nyer támogatást az intézmények teljes 

egészében megújulnak a községben.  

 

 

Baranyai János segesdi lakós 
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Hangsúlyozza, hogy nem kapott választ a hegyi utak lezárásával kapcsolatban. 

 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság feladata a hegyi utak 

kivizsgálása.  

 

Baranyai János segesdi lakós 

 

Megkérdezi, hogy a hegyi utak és a Borház felújítására mennyit fordít az önkormányzat. 

Elmondja, hogy nagyon sok a kátyú, a földtulajdonosoknak kellene a hegyi utakat karban 

tartania, mivel ők teszik tönkre a nagy gépeikkel. 

 

Péntek László polgármester 

 

A hozzászólásokra válaszolva elmondja, hogy az önkormányzat által kitermelt fát a szociális 

központnál lévő kazánokban égetik el. Valóban egy évig nedves fával fűtöttek a központban, 

mert nem volt másik, de nem ettől mentek tönkre a kazánok. A kazánokkal kapcsolatban az a 

probléma, hogy kicsi a teljesítményük. Amennyiben a kazánokat ki kell cserélni, annak ez 

lesz az oka. Elmondja, hogy a falufejlesztési pályázatnak a Borház is része, amennyiben a 

pályázat sikeres lesz a Bor- és pálinkaházig aszfaltos utat fognak kiépíteni. A hegyi utak 

rendbetételével kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a tavalyi évben a gazdálkodókkal volt 

megbeszélés, ahol ők ígéretet tettek az utak rendbetételére, karbantartására. 

 

Baranyai János segesdi lakós 

 

Elmondja, hogy minden évben „terítéken” van a hegyi utak karbantartása, erre nagyobb 

hangsúlyt kellene fektetni. Megjegyzi, hogy a Kossuth utcában a járdák mellett lévő fák 

betegek, ki kellene vágatni azokat. 

 

Péntek Vince képviselő 

 

A hozzászólásokra reagálva elmondja, hogy nagyon bántja őt az alaptalan vádaskodás. 

Kiemeli, hogy a 2016. évi költségvetés 20 millió forintos pénzmaradványt tartalmaz, és ez 

nem is a halmozott pénzmaradvány. A tavalyi évben az önkormányzatnak 80 millió forintba 

került az utak felújítása, helyreállítása, természetesen a szennyvízberuházás befejezésével 

párhuzamosan történt meg a felújítás. Az internetes megnyilvánulással kapcsolatban pedig 

elmondja, hogy olyan helyen jelenik meg a vádaskodás, ahol nem volt lehetősége az 

önkormányzatnak reagálni. A problémákat nyilvánosan kell elmondani, illetve a kérdéseket 

feltenni és mindenki választ fog erre kapni. 

A favágással kapcsolatban elmondja, hogy a hozzászólónak tudnia kellene, hogy az eszközök 

megóvása milyen szintű egy favágás során. 

 

Büki Gábor segesdi lakós 

 

Hangsúlyozza, hogy az általa elmondottakat nem személyeskedésnek kellene felfogni. Amiket 

a korábbi testületi üléseken is elmondott, azok jegyzőkönyvben vannak. Elmondja, hogy nem 

a rossz szándék vezérli. 
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Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy a hegyi utak felülvizsgálatával kapcsolatban elfogadja Büki Gábor segítségét. 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Elmondja, hogy örülne neki, ha a hellodelsomogy.hu megkeresné őt vagy a polgármestert, 

mert úgy lenne a mérleg egyensúlyban. 

Miután más hozzászólás nem hangzik el,a polgármester megköszöni a megjelenést, a 

közmeghallgatásos ülést berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


