
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26.-án, 17.00 
órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 
Takácsné Illés Henriett, Liber János és Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül Horváth József tanyagondnok, valamint dr. Varga Katalin jegyző. 
A közmeghallgatásos ülésen 2 fő lászlómajori lakos van jelen. 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő.  

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Az írásos napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

 2./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

 3./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  
Előadó: Péntek László polgármester 

 4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ Csatlakozási lehetőség Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fogászati 
ügyeletéhez. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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8./ Segesd Község közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

9./ Beszámoló a 2015. évi tanyagondnoki munkáról. A Tanyagondnoki Szolgálat 2016. 
évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Horváth József tanyagondnok 

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

11./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogad-
ja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység: 

A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Kiemeli, hogy az 
előző ülés közmeghallgatásos ülés volt, március 11.-én. Elmondja, hogy a falufejlesztési pá-
lyázattal kapcsolatban heti rendszerességgel megbeszélést tartanak az önkormányzatnál. Tájé-
koztatja a megjelenteket, hogy március 22.-én a régi szennyvíztelep megszüntetésével kapcso-
latban volt tárgyalás a szakemberekkel, akik árajánlatot fognak adni a rekultivációra vonatko-
zóan.  
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A polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban három 90 éves segesdi lakóst köszöntött 
az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban a polgármester javasolja, hogy a 90 és 95 éves segesdi 
lakósoknak az önkormányzat 15.000 Ft összegig vásároljon ajándékot. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata ajándék vásárlásáról. 
A képviselő-testület a 90 éves és 95 éves segesdi lakósoknak születésnapjuk alkalmá-
ból, személyenként 15.000 Ft összegig biztosítja az ajándék vásárlását. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester folytatja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolóját. Elmondja, hogy 
egy tájépítész a községre vonatkozóan elkészíti az egységes arculati képet, az erre vonatkozó 
árajánlat megküldése folyamatban van.  

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy egy nagyatádi lakós birtokvédelmet kért az önkormányzat-
tal szemben, mert állítása szerint az önkormányzat nem jól méretett ki egy utat. A kutasi jegy-
zőt jelölték ki az eljárás lefolytatására, aki elutasította a birtokvédelmet kérő kérelmét.  

A polgármester elmondja, hogy április 21-én a Víziközmű Társulat Intézőbizottságának ülése 
volt.  

Kiemeli, hogy április 26-án a Műemlékvédelmi Hivatal képviselője vett részt a pályázati 
megbeszélésen, mivel a tematikus játszóteret a templomkertbe tervezték. A képviselő nem 
tudott pontos dolgokat mondani, véleményt fog kérni magasabb szinten lévő szervektől. A 
polgármester elmondja, hogy a pályázatírókkal és a tervezőkkel úgy döntöttek, hogy a temati-
kus játszóteret nem a templomkertbe, hanem a Teleki utca 2. szám alatti intézmény mögötti 
vásártéren fogják kialakítani. Kéri, hogy a képviselő-testület értsen egyet a döntéssel. 

A képviselő-testület minden tagja egyet ért a tematikus játszótér kialakításának új helyszíné-
vel. Liber János képviselő megjegyzi, hogy a vásártér sokkal központibb hely, mint a temp-
lomkert. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A bizottság az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót – az 
óvoda beszámolójával együtt – megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. Az elnök tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy az önkormányzatnak 370.781 Ft-ot vissza kell fizetnie a gyermekétkezte-
téssel kapcsolatban, ezt nem tartalmazza az előterjesztés. Elmondja, hogy 2015-ben a diák-
sport egyesület részére nem került utalásra a tervezett és a költségvetésben jóváhagyott 
100.000 Ft összegű támogatás. Javasolja, hogy az egyesület 2016. évi támogatását az önkor-
mányzat növelje meg 100.000 Ft-al. 

A polgármester a képviselő javaslatát szavazásra bocsátja. Javaslatát 6 igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 
hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata diáksport egyesület támogatásáról. 

A képviselő-testület a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola és Óvodai Sportegye-
sület részére 2016. évre vonatkozóan 100.000 Ft összeggel több támogatást biztosít. A 
testület felkéri a jegyzőt a módosítás költségvetésbe történő bedolgozására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke kiemeli, hogy az önkormányzat hal-
mozott pénzmaradványa 52 millió forint. Hangsúlyozza, hogy a gazdálkodás megfelelő, a 
pénzügyi helyzet stabil, de ennek ellenére a Pénzügyi és Szociális Bizottság takarékos gaz-
dálkodásra hívja fel az önkormányzat figyelmét. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A bizottsága megtárgyalta a 2015. évi költségvetés végrehajtását, és elfogadásra javasolja. 



#  5

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester szavazásra bocsátja az óvodai költségvetési beszámolót, melyet a testület 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot 
hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata az óvodai beszámolóról. 

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Az intézményi beszámoló elfogadását követően a polgármester az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót bocsátja szavazásra. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

3./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Elmondja, hogy részletes anyagot küldtek ki a képviselőknek, egy mondatot emelne ki a belső 
ellenőr által leírtakból: „Az önkormányzat gazdálkodása eredményesnek minősíthető, pénz-
ügyi helyzete stabil.” 

Dr. Varga Katalin jegyző  

Elmondja, hogy a belső ellenőrzést megbízási szerződés alapján végeztette az önkormányzat, 
az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása folyamatos. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 6 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a belső ellenőrzési tevékenységről. 

1./ A képviselő-testület a 2015. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót az előterjesz-
tés szerint elfogadja.  

2./ A testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi összefoglaló ellenőr-
zési jelentését az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 
A jegyző tájékoztatja a testületet a 2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatokról. Kiemeli az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, ezek kiadási és bevételi ol-
dalát. Elmondja, hogy Jünglingné Bellai Aliz egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a 
testületi ülésre, de az anyag tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját is. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a Segesdért Alapítvány 2010 óta támogatja a jó tanuló hátrányos helyzetű 
gyermekeket, havi ösztöndíj formájában, melynek összege személyenként 4.000 - 8.000 Ft. 
Kiemeli, hogy ez is nagy segítség a családoknak. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés 
szerinti elfogadását. Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 

A képviselő-testület a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámo-
lót az előterjesztés szerint elfogadja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ A 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az előterjesztés elkészítése óta megtörtént a beiratkozás az 
óvodába. Ennek megfelelően, várhatóan 76 fő lesz a 2016/2017-es nevelési év induló létszá-
ma. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számát háromban határozza meg. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportokról.  
  
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvo-
dában a 2016/2017.-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát háromban ha-
tározza meg.  

2./ A képviselő-testület engedélyezi a maximális létszám 20 %-al történő átlépését. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ Csatlakozási lehetőség Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fogászati 
ügyeletéhez. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester megjegyzi, hogy éves szinten kb. 100.000 Ft összegű hozzájárulást kell fizet-
nie. Véleménye szerint ez nem nagy összeg, ennyit mindenképpen áldoznia kell az önkor-
mányzatnak. 

Kérdés, hozzászólás nincs.  
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Mivel hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a fogorvosi ügyelethez történő 
csatlakozás megállapodás szerinti elfogadást. Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata fogászati ügyelethez történő csatlakozásról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának fogorvosi ügyeletéhez történő csatlakozását, az előter-
jesztés mellékletét képező megállapodás szerint. 

2./ A Képviselő-testület a hozzájárulás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra 
javasolja. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat megállapodást kötött a Földtani és Táv-
érzékelési Intézettel. Az intézet a megállapodásnak megfelelően rendelkezésre bocsátotta azt a 
listát, amely tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok helyrajzi számát. 
Ezek az adatok kerültek összevetésre az ingatlanvagyon-kataszterben szereplő adatokkal, és 
ennek megfelelően kertült módosításra az önkormányzati rendelet. 
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Miután több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a módosító rendelet-terve-
zet elfogadását. 

A testület a rendelet elfogadására vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

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

8./ Segesd Község közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a vagyongazdálkodási terv módosítása a vagyonrendelet mó-
dosításának következtében vált szükségessé. Javasolja a vagyongazdálkodási terv módosítá-
sának elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata vagyongazdálkodási terv módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd Község Önkormányza-
ta Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosítását, a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja. 

  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

9./ Beszámoló a 2015. évi tanyagondnoki munkáról. A Tanyagondnoki Szolgálat 2016. évi 
munkatervének elfogadása. 
Előadó: Horváth József tanyagondnok 

Kiegészítés: 
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Horváth József tanyagondnok kiemeli a napi feladatait, azaz a gyermekek óvodába és iskolá-
ba szállítását, illetve hazaszállítását, a reggeli és ebéd szállítást, valamint a hivatali ügyek in-
tézésében való közreműködést. Elmondja, hogy fontos feladata a gépjármű karbantartása, 
tisztítása, valamint a kapcsolattartás biztosítása a lakosság és az önkormányzat között. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy mindenki látja a tanyagondnok munkáját, napi rendszerességgel végzi a fel-
adatait. Kiemeli, hogy a tanyagondnok a külterületen dolgozó közmunkásokat is ellenőrzi. 

Orsós Imréné lászlómajori lakos 

Véleménye szerint a tanyagondnok kiváló munkát végez, meg vannak elégedve a tevékenysé-
gével. Amire megkérik, igyekszik mindent teljesíteni. 

Miután más hozzászólás nem hangzott el a polgármester javasolja a beszámoló és a munka-
terv elfogadását. 

A 2015. évi tanyagondnoki munkáról szóló beszámoló és a 2016. évi munkaterv elfogadására 
vonatkozó javaslatot testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a tanyagondnoki beszámolóról és a tanyagondnoki munkatervről. 

1./ A képviselő-testület a 2015. évi tanyagondnoki munkáról szóló beszámolót az előter-
jesztés szerint elfogadja. 

2./ A képviselő-testület a 2016. évi tanyagondnoki munkatervet az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy május 1-jétől egy orvosi körzet lesz Seges-
den. Az egy körzet háziorvosa Dr. Mohr Tamás lesz. Elmondja, hogy a II. számú háziorvosi 
körzet kártyaszáma 850-re lecsökkent, így nem tudta volna az önkormányzat eladni. 
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Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Elmondja, hogy a feladat-ellátási szerződésnek kizárólag az 1. melléklete módosult, amely a 
Segesd Teleki utca 2. szám alatti háziorvosi rendelőkben található, Segesd Község Önkor-
mányzata tulajdonát képező berendezési tárgyakról, eszközökről készült kimutatást mutatja 
be. Mivel a 2. számú háziorvosi rendelő és váró, Dr. Benkő András távozását követően kiüre-
sedett, szükség volt az eszközök és berendezések pótlására. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyar Orvosi Kamara hivatalos lapjában megjelent 
egy cikk, amely szerint van olyan elképzelés is, hogy tíz év múlva fele annyi körzet lesz az 
országban, mint most. Az újságcikk példákat is mutatott be, pl. van olyan település Baranya 
megyében, ahol 700 fő él és évek óta nincs háziorvos, a körzet kártyáinak száma 200-ra csök-
kent le. Tehát itt esély sincs a praxis betöltésére. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja, hogy a testület az előter-
jesztésnek megfelelően módosítsa a feladat-ellátási szerződést. 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata feladat-ellátási szerződés módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi háziorvosi körzetre a 
Dr. Mohr Háziorvosi Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződést a jegyzőkönyv mellékle-
te szerint módosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

11./ Egyéb ügyek. 

a) Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének támogatási kérelme: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Nyugdíjasok Szervezeteinek 
Somogy Megyei Szövetsége idén 25 éves, ennek a szervezetnek tagja a Derűs Alkony Nyug-
díjas Egyesület is. A szervezet egy tartalmas kiadványt szeretne készíteni, rajz és novella pá-
lyázatokat írnak ki nyugdíjasok és iskolások részére. Javasolja, hogy az önkormányzat 10.000 
Ft-al támogassa a szervezet tevékenységét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata nyugdíjas szervezet támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugdíjasok Szervezeteinek 
Somogy Megyei Szövetségének 10.000 Ft összegű támogatást, a tartalék terhére bizto-
sítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyesület még nem kért tá-
mogatást a segesdi önkormányzattól. Az egyesületnek 17 segesdi lakóhelyű személy is tagja. 
A támogatási igény szerint a kért támogatás összege 40.000 Ft, de ezt nem önkormányzaton-
ként kell érteni, hanem úgy, hogy ki mennyit tud adni. Javasolja, hogy az önkormányzat 
10.000 Ft-al támogassa a szervezet tevékenységét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2016. (IV. 26.) önkor-
mányzati határozata egyesület támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak So-
mogy Megyei Egyesületének 10.000 Ft összegű támogatást, a tartalék terhére biztosít-
ja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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c) Közvilágítás bővítés a Rákóczi utcában: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Rákóczi utcában lakossági 
igény merült fel a közvilágítás bővítésére vonatkozóan. Felvette az E.ON-nal a kapcsolatot, 
akinek a munkatársa elmondta, hogy ez hálózatbővítésnek minősül és kb. fél év alatt valósul-
na meg. Elmondja, hogy első lépésként meg kell rendelni, hogy melyik oszlopra és milyen 
lámpatestet szeretne az önkormányzat. Egy leszerelt lámpatest ára 30.000 Ft + Áfa, egy új 
lámpatest ára 65.000 Ft + Áfa. A polgármester megkérdezi a testületi tagok véleményét, hogy 
felmérjék-e a községben a lakosság szerint hiányzó lámpatesteket.  

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy kb. 15 évvel ezelőtt, a közvilágítás áttervezésekor minden második oszlopra 
került lámpatest. A tervezéskor minden utcát megvizsgáltak, hogy melyik legyen az első osz-
lop, amelyre lámpatest kerül. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Véleménye szerint fel kellene mérni, hogy hol van még szükség lámpatestre a községben. 

Horváth József tanyagondnok 

Véleménye szerint szólni kellene az E.ON-nak, hogy a hiányzó oszlopszámokat pótolják. El-
mondja, hogy az ő feladata a közvilágítás ellenőrzése, és a hibalistát oszlopszám alapján kell 
továbbítani, azonban sok esetben ez nem lehetséges a hiányzó számok miatt. 

Liber János képviselő 

Megjegyzi, hogy a Bem utcában is hiányzik lámpatest. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy igény alapján nem fognak bővíteni, ha ebbe a munkába belevág az önkor-
mányzat, akkor mindenkit meg kell kérdezni. Javasolja, hogy mérjék fel a községben a hiány-
zó lámpatestekre vonatkozó lakossági igényeket. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot 
a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő 
határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2016. (IV. 26.) önkor-
mányzati határozata közvilágítás bővítéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a községben a hiány-
zó lámpatestekre vonatkozó igényfelmérés elkészítésével. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Fabu Szilárd segesdi lakós kérelme: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Fabu Szilárd Segesd, Vasút 
utca 24. szám alatti lakós kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kérelmében előadta, hogy 
szeretné a vezetékes gázt bekötni a házukba, de a gerincvezeték nem ér el a telkéig, attól kb. 
15 méterig van csak kiépítve. A kérelmező megkereste az E.ON-t, aki szerint a csatlakozási 
díj 285.000 Ft + Áfa, azaz 361.950 Ft lenne. Ezért az összegért az E.ON a telek sarkáig juttat-
ná el a gázt, onnan még kb. 68 métert a kérelmezőnek kellene megoldani. A kérelmező az ön-
kormányzat anyagi hozzájárulását kérte. A polgármester elmondja, hogy a csatlakozási díj ak-
kor is 361.950 Ft lenne, ha az önkormányzat rendelné meg a munkát. 
A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a községben a földgázellátás kiépítésekor a 
lakosságnak 80.000 Ft összegű hálózatfejlesztési hozzájárulást kellett fizetni. Javasolja, hogy 
az önkormányzat rendelje meg a csatlakozás kiépítését, a kérelmező pedig 80.000 Ft hozzájá-
rulást fizessen meg az önkormányzatnak. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy emlékezete szerint csak először volt 80.000 Ft a lakossági hozzájárulás, azt 
követően már 150.000 Ft lett. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy csak annak kellett 150.000 Ft-ot fizet-
ni, akinek lehetősége lett volna 80.000 Ft hozzájárulással is csatlakozni, de akkor nem élt a 
lehetőséggel. A jelenleg tárgyalt esetben a kérelmezőnek lehetősége sem volt a csatlakozásra. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint az önkormányzat rendelje meg a csatlakozás kiépítését, és a testület 
100.000 Ft összegben állapítsa meg a lakossági hozzájárulás mértékét. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az alpolgármester javaslatát szavazásra bo-
csátja. A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2016. (IV. 26.) önkor-
mányzati határozata lakossági hozzájárulásról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a Segesd Vasút utcában a gerincvezeték hosszabbítását, az E.ON Közép-du-
nántúli Gázhálózati Zrt.-től megrendelje. 

2./ A testület a hálózatra csatlakozás díját, azaz 361.950 Ft összeget a tartalék terhére 
biztosítja. 

3./ A Képviselő-testület egyet ért abban, hogy a tervezett földgázra vonatkozó gerinc-
vezeték hosszabbításához, Fabu Szilárd Vasút utca 24. szám alatti lakós 100.000 Ft 
összegű hozzájárulást fizessen. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Pályázat benyújtása községháza felújítására: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy lehetőség nyílt a polgármesteri 
hivatal épületének felújítására. Elmondja, hogy 50 millió forintra lehet pályázni, és nagyon 
rövid a benyújtási határidő. Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtsa be a községháza felújí-
tására irányuló pályázatot. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2016. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata pályázat benyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú, „Településképet meghatározó épületek külső rekonst-
rukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” 
című pályázati kiírásra, a 169/1 helyrajzi számú, 7562 Segesd Szabadság tér 1. szám 
alatti Községháza felújítására vonatkozóan, maximum bruttó 50.000.000 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. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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f) Egyéb témák: 

Péntek László polgármester a DRV Zrt. levele alapján tájékoztatja a megjelenteket, hogy má-
jus 2-án 8.00-tól 14.00 óráig Lászlómajorban a víztorony mosatási, tisztítási munkái miatt 
nyomásesés, zavarosodás, időszakos vízhiány várható. 

Árvai Józsefné lászlómajori lakós 

Elmondja, hogy jó lenne egy buszváró a lászlómajori buszmegállóba, mivel, ha esik az eső, 
sehova sem lehet beállni. 
Orsós Imréné lászlómajori lakós 

Egyet ért a buszmegálló kiépítésével, mivel a gyermekek is az esőben állnak, amíg jön a busz. 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy meg kellene próbálni beszélni azzal a személlyel, aki megvette az épület első 
részét. Meg lehetne tőle kérdezni, hogy hozzájárulna-e egy féltető készítéséhez. A féltető alá 
be lehetne állni és nem áznának az emberek. 

Orsós Imréné lászlómajori lakós 

Elmondja, hogy nem tudja feltárcsáztatni a kertjét, mert azt az utat, ahol a traktor be szokott 
menni, megszüntette a Claessens.  

Árvai Józsefné lászlómajori lakós 

Megjegyzi, hogy a Claessens hatalmas gépeivel tönkreteszi a lászlómajori utat. 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy a bertalanpusztai házak esetében is volt hátsó udvar és kert is, ez így van 
Lászlómajorban is. Véleménye szerint a kertszomszédoknak meg kellene engednie, hogy 
minden kertből egy kb. három méteres részt útnak használjanak. 

Árvai Józsefné lászlómajori lakós 

Elmondja, hogy az utca felől nem lehet megközelíteni a kertet, csak hátulról lehetne. 
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Gyöngyösi Norbert képviselő 

Véleménye szerint csak kistraktorral lehetne megoldani a problémát, az az utca felől is be 
tudna menni a kertekbe. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint a kertek végéből kellene elvenni egy darabot. 

Orsós Imréné lászlómajori lakós 

Elmondja, hogy a kertek végéből nem lehet utat kialakítani, mivel vannak olyan kertek, ame-
lyek el vannak kerítve és vannak olyanok is, amelyek gazosak. 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint az elhanyagolt kertek tulajdonosait kellene felszólítani, hogy tegyék rend-
be a területüket.  

Orsós Imréné lászlómajori lakós 

Elmondja, hogy a kistraktor az utcáról csak akkor tudnak bemenni, ha kivágnának egy-két fát 
a kertekből. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Megkérdezi, hogy van-e garancia a bertalanpusztai útra, mivel még nincs egy éves és már 
tönkrement. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy mindenképpen szólnak a kivitelezőnek a 
garanciális javítás érdekében. A probléma azonban az, hogy több tonnás gépjárművek járnak 
az úton. 

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

Kmf. 
  
 Péntek László  dr. Varga Katalin 
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 polgármester  jegyző


