
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 13.-án, az ön-
kormányzat házasságkötő termében 8.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott 
soron kívüli üléséről.  

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

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja 
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2016. (IV. 13.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Pályázat benyújtása a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csök-
kentésére. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ A DRV Zrt. által küldött szavazólapon szereplő határozati javaslatok megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Pályázat benyújtása a turizmusfejlesztésre vonatkozóan. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ Megbízási szerződés elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Egyéb ügyek. 

1./ Pályázat benyújtása a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csök-
kentésére. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagjait arról, hogy Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklete alapján ez évben is lehetőség nyílik a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére vonatkozó támogatási 
igény benyújtására. Az az önkormányzat nyújthat be támogatási igényt, ahol a nem csatorná-
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zott területeken az ivóvíz szolgáltatás 2016. évi várható fajlagos ráfordítása meghaladja a net-
tó 498 Ft/m3 értéket.  

Továbbá a csatornázott területeken a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és – tisztítás 
szolgáltatás 2016. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 
1.002 Ft/m3 értéket. A polgármester elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat nyer a pá-
lyázaton, az elnyert támogatást, megállapodás alapján átadja a DRV-nek. A polgármester java-
solja a pályázat benyújtását a Magyar Államkincstár felé, továbbá kéri meghatalmazását a pá-
lyázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2016. (IV. 13.) önkormány-
zati határozata támogatási igény benyújtásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylé-
sének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

Határidő: 2016. április 21. 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ A DRV Zrt. által küldött szavazólapon szereplő határozati javaslatok megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester kiosztja a DRV Zrt. által megküldött anyagot, és elmondja, hogy mivel az ön-
kormányzat részvénytulajdonos, ezért szükség van a szavazat leadására. Javasolja a szavazó-
lapon szereplő határozati javaslatok elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2016. (IV. 13.) önkormány-
zati határozata levélben történő szavazásról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által megküldött, a jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólapon szereplő határo-
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zati javaslatokat elfogadja, a szavazólap aláírására, határidőre történő megküldésére 
felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2016. április 14. 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Pályázat benyújtása a turizmusfejlesztésre vonatkozóan. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy van egy komplex anyag a falufejlesztésre 
vonatkozóan, amely körülbelül 15 pályázatot érintene. Jelenleg van egy benyújtható pályázat 
200 millió forint erejéig. Elmondja, hogy a pályázat a kegykápolnát, a múzeumot, az alsóse-
gesdi játszótér kialakítását, a bor- és pálinkamúzeum teljes felújítását és a szabadidőpark ki-
alakítását érintené. A Kossuth utcán lévő szabadidőparkkal kapcsolatban megjegyzi, hogy két 
olyan területet érintene, amely jelenleg nem az önkormányzaté. A tárgyalások január óta fo-
lyamatosak a tulajdonossal, azonban egy hagyatéki eljárás miatt megállt az ügy. A pályázat-
írók szerint a pályázat benyújtásához elegendő egy nyilatkozat a tulajdonos vagy tulajdonosok 
részéről, hogy a hagyatéki eljárást követően az önkormányzat megvásárolhatja az ingatlano-
kat. 

Kérdések és hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy az alsósegesdi játszótér kialakítása bele fog-e férni a turizmusfejlesztés ka-
tegóriájába. 

Péntek Vince képviselő 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy tematikus játszóteret kívánnak létrehozni, tehát véle-
ménye szerint be lehet építeni a pályázatba. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a játszótér kialakításának helye, azaz a Vörösmarty utca 
2. szám alatti ingatlan 777/896-od részben az önkormányzat tulajdona. Elmondja, hogy 
112/896-od tulajdoni hányad, név- és egyéb adatok tulajdoni lapon történt elírása miatt nem 
került még az önkormányzat nevére, de ennek rendezése folyamatban van. Van egy 7/896-od 
rész, amelyet az önkormányzat azért nem szerzett meg ez idáig, mert a szerződés-kötés idő-
szakában erre a tulajdoni hányadra végrehajtási jogot jegyeztek be. Ennek összege a tulajdoni 
lap szerint 258.291 Ft. Megjegyzi, hogy a tulajdonos is felajánlotta az önkormányzatnak a tu-
lajdonjogának ajándékozás címen történő átvételét. 

Péntek László polgármester 
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Véleménye szerint megérné az önkormányzatnak, hogy terhelten vegye át az ingatlant és a 
tartozás összegét kifizetné. Javasolja, hogy az önkormányzat terhelten vegye át ajándékozás 
címén a 7/896-od tulajdoni hányadot a tulajdonostól. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2016. (IV. 13.) önkormány-
zati határozata ingatlan tulajdonjogának ajándékozás címen történő átvételéről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő –testülete egyetért Pétervári Balázs 
Krisztián 7563 Somogyszob, Szabadság út 29. szám alatti lakós 7/896-od tulajdonában 
lévő 7562 Segesd, Vörösmarty utca 2. szám alatti 516 helyrajzi számú, „Kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület” művelési ágú ingatlan tulajdonjogának ajándékozás címen tör-
ténő átvételével, a tulajdoni hányadot terhelő végrehajtási joggal együtt. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a testületi döntésnek megfelelő 
szerződés megkötésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester   

Az ingatlan tulajdoni hányadának megszerzésére vonatkozó döntés meghozatalát követően 
javasolja a turizmusfejlesztésre vonatkozó pályázat benyújtását. 
Péntek László polgármester elmondja, hogy a pályázatírók javasolták, hogy a képviselő-testü-
let az előre nem várt kiadások teljesítésére vonatkozóan is hozzon döntést. Véleménye szerint 
minden nem várt kiadást, egyedi elbírálás alapján ítéljen meg a testület. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2016. (IV. 13.) önkormány-
zati határozata pályázat benyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TOP-1.2.1-15. azonosító számú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című pályázati kiírásra maximum bruttó 200.000.000 forint támoga-
tási összegre. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak 
megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtéte-
lére és dokumentumok előkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ Megbízási szerződés elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a pályázatírók másfél éve dolgoznak a 
falufejlesztéssel kapcsolatos pályázat előkészítésén. Elmondja, hogy a 2016. évi költségvetés 
tartalmaz előirányzatot a falufejlesztési pályázathoz kapcsolódó tervdokumentációra vonatko-
zóan, 2 millió forint összegben. A Tudás-Infó Kft. havi 250.000 Ft-ért vállalja a pályázatok 
benyújtásával kapcsolatos valamennyi feladat ellátását, illetve a heti egy alkalommal történő 
egyeztetést is.  
Hangsúlyozza, hogy a megbízási díjat negyedévente felülvizsgálják, és szükség esetén módo-
sítják. Javasolja, hogy a költségvetésben szereplő 2 millió forint felhalmozási kiadás terhére 
kössön az önkormányzat megbízási szerződést a Tudás-Infó Kft.-vel. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2016. (IV. 13.) önkormány-
zati határozata megbízási szerződésről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Segesd község fejlesztési 
koncepciójának megvalósítására vonatkozó, a TUDÁS-INFÓ Kft.-vel kötött megbízási 
szerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület a megbízási díj 2016. évben jelentkező összegét, a felhalmozási 
kiadások terhére biztosítja. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 5./ Egyéb ügyek. 

a) Kitüntetések átadásának megtárgyalása: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy 2016-ban lesz az 1956-os forradalom 60 éves év-
fordulója. Mivel kerek évfordulóról beszélhetünk, javasolja, hogy a községi kitüntetések át-
adása is 2016-ban legyen. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesd Község Díszpolgára 
kitüntető címet egy cikluson belül kétszer lehet adományozni, és egy már kiosztásra került 
2015-ben. Segesd Községért kitüntető díjat évente két fő kaphat, egy cikluson belül pedig 4 
díj adható. Kiemelkedő közösségi munkáért kitüntető díjat évente három fő kaphat, egy ciklu-
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son belül pedig 6 díj adható. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a kitüntető díjakra vonat-
kozó javaslatok augusztus 31-ig küldjék meg a részére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

b) Hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatás: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a lakosság megkapta a tájékoztatókat a hul-
ladékszállítás aktuális ügyeivel kapcsolatban. Elmondja, hogy több bejelentés érkezett azzal 
kapcsolatban, hogy a szolgáltató nem vitte el a lomot a ház elől. Beszélt a szolgáltató ügyve-
zetőjével, aki elmondta, hogy azon háztartásoktól nem vitték el a szemetet, akik esetében díj-
tartozás áll fenn. Az ügyvezető elmondta azt is, hogy amennyiben valaki ezen a héten rendezi 
a tartozását, jövő kedden a szemete elszállításra fog kerülni. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Talián Bálint Attila képviselő 

Véleménye szerint a szolgáltató által elmondottakat fel kellene tenni a kábel TV-re, hogy a 
lakosság értesüljön róla. 

Liber János képviselő 

Felmerült benne a kérdés, hogy sokan igényeltek-e a községben a papírhulladék elszállítására 
alkalmas kék edényzetet. Amennyiben igen, akkor az iskolások nem fognak tudni a papírgyűj-
tés során mit gyűjteni. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy pont az iskolások papírgyűjtése miatt, 
a lakosság döntő többsége kizárólag sárga edényzetet rendelt. 

c) Művelődési ház felújításának költségvetése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Művelődési ház fejlesztési 
elképzeléseinek költségkimunkálására vonatkozó ajánlat a Stilus Kft.-től megérkezett, ennek 
összege 215.000 Ft + ÁFA, tehát 273.050 Ft. Javasolja, hogy az önkormányzat a költségvetés 
elkészítésének költségét a felhalmozási kiadások terhére biztosítsa. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester javaslatát a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2016. (IV. 13.) önkormány-
zati határozata a művelődési ház felújításának költségvetéséről. 

A képviselő-testület a Művelődési ház fejlesztési elképzeléseinek költségkimunkálására 
vonatkozó ajánlatot elfogadja, az elkészítés költségét, azaz 273.050 Ft összeget a fel-
halmozási kiadások terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Somogyszobi Mezőgazdasági Kft. megkeresése 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Claessens Kft. levélben ke-
reste meg az önkormányzatot, melyben jelezte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő há-
rom külterületi árokba fák és bokrok nőttek, és a Kft. mezőgazdasági gépei nem tudnak be-
menni a szántóföldre sem. A Claessens Kft. kérte az önkormányzatot, hogy vágja ki a bokro-
kat és tisztítsa meg az árkokat. Levelükben jelezték, hogy amennyiben az önkormányzatnak 
nincs erre lehetősége, adjon engedélyt a cég részére, a munkák elvégzésére vonatkozólag.  
Elmondja, hogy elment megnézni ezeket az árkokat, és valóban benőtték ezeket a fák és bok-
rok. Arra tekintettel, hogy az önkormányzatnak nincs kapacitása az árkok kitisztítására, java-
solja a Somogyszobi Mezőgazdasági Kft. megbízását a munkák elvégzésével. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2016. (IV. 13.) önkormány-
zati határozata árok kitisztíttatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 0253 hrsz.-ú, 0323 hrsz.-ú és 0325 hrsz.-ú árkokat, a So-
mogyszobi Mezőgazdasági 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 

e) Temetői urnafal megrendelése: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hétvégén értesítették, hogy a 
Mária-telepi temetőből kocsival hordják a vizet. Elmondja, hogy a bejelentést követően lezár-
atta a kaput és megkezdték a hiányzó kerítés felállítását. Véleménye szerint hosszú távon a víz 
leszűkítése lenne a megoldás. Véleménye szerint a református temetőben is le kell zárni a ka-
put és csak a mozgáskorlátozott személyek részére kellene biztosítani a behajtás lehetőségét. 
A polgármester elmondja, hogy a Mária-telepi temetőben már csak egy hely van az urnafal-
ban, javasolja, hogy a ravatalozó északi falára rendeljék meg az urnahelyeket. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy a Tüskevári-temető kerítése is borzasztó állapotban van, illetve az önkor-
mányzat tulajdonában lévő vendégmunkásszálló épületét is fel kellene újítani. 

Talián Bálint Attila képviselő 

A képviselő hozzászólására reagálva elmondja, hogy ő is fontosnak tartaná a vendégmunkás-
szállóként funkcionáló épület felújítását és javasolja a szociális otthon kerítése mellett húzódó 
parkoló szilárd burkolattal történő felújítását is. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a szociális otthon kerítése mellett húzódó parkoló felújítását a pályázati ter-
vek tartalmazzák, tehát valószínű, hogy a jövőben pályázati úton el fog készülni. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint Török Gyula vállalkozóval is egyeztetni kellene a Mária-telepi temetőből 
vezető út karbantartására vonatkozólag. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy Török Gyula telephelyének bejáratánál 
van egy híd, ami az önkormányzaté, és a vállalkozó szerint az önkormányzatnak kellene fel-
újítani is. A vállalkozó azért tárolja közterületen a fákat, mert nem tud a hídon a nehéz gépek-
kel bejutni a telephelyre. Tájékoztatja a képviselőket, hogy kérte a vállalkozót, hogy szemé-
lyesen beszéljék meg a problémákat.  

Liber János képviselő 



"  9

Véleménye szerint, aki használni akarja a hidat, annak kell felújítania.  

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a két darab urnafal megrendelésére vonatko-
zó javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2016. (IV. 13.) önkormány-
zati határozata urnafal megrendeléséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Mária-telepi teme-
tőbe a 2x6 férőhelyes urnafal kiépítésének megrendelésével, annak összegét a tartalék 
terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a megrendeléssel kapcsola-
tos feladatok elvégzésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Szünidei étkezéssel kapcsolatos megbeszélés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jogszabályok értelmében a 
szünidőben biztosítani kell az étkezést a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mekek számára. A jogszabályváltozás kizárólag a bölcsődés korú, az általános iskoláskorú és 
a középiskolás gyermekeket érinti, mivel a segesdi óvodában nincs szünet. A segesdi általános 
iskolában a tavaszi szünet nem a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint 
alakult, hanem egy nappal később kezdődött és három nappal tovább tartott. A polgármester 
javasolja, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskoláskorú gyerme-
kek számára, a tavaszi, téli és őszi szünet tényleges időtartamára biztosítsa az önkormányzat 
az egyszeri meleg étkezést.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Varga Katalin jegyző 

A polgármester úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy külön-külön dokumentációt kell 
készíteni a miniszteri rendelet szerinti napokra vonatkozóan és a miniszteri rendeletben nem 
szabályozott, de az általános iskola döntése szerint még szünidőnek minősülő napokra vonat-
kozóan. Az eltérő dokumentációra azért van szükség, mert a szünidei gyermekétkeztetésre 
normatíva igényelhető, az ezen kívül biztosított étkezés költsége pedig az önkormányzatot 
terheli. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot 
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a kö-
vetkezők határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2016. (IV. 13.) önkormány-
zati határozata étkezés biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a segesdi 
általános iskolába járó, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szá-
mára, a tavaszi, az őszi és a téli szünet tényleges – az általános iskola által meghatáro-
zott – időtartamára biztosítja a napi egyszeri meleg étkezést. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) Egyéb témák: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy május 23.-án mammográ-
fiás szűrés lesz, illetve még két szűrésre lehet jelentkezni, tüdőszűrőre és nőgyógyászati szű-
résre. Kéri, hogy az erre vonatkozó tájékoztatást tegyék fel a kábel TV-re. A résztvevőket busz 
fogja szállítani, az önkormányzatnak minimális összeggel kell hozzájárulnia. 
Az alpolgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy döntés született a két háziorvosi kör-
zet összevonásáról, és május 1-től elindul az egy körzetes rendszer. Ezzel kapcsolatban írt egy 
tájékoztatót, kéri, hogy a kábel TV-n jelenjen meg. 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


