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Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 5.-én, 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, Péntek Vince, 
Gyöngyösi Norbert és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak kö-
zül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint Attila képviselők. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadva, a következő napirendet tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2016. (V. 5.) önkormányza-
ti határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A 103/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozat visszavonása és az önkormányzat 
épületének felújítására vonatkozó pályázat benyújtása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

1./ A 103/2016. (IV. 26.) önkormányzati határozat visszavonása és az önkormányzat épü-
letének felújítására vonatkozó pályázat benyújtása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az április 26.-án tartott ülésen 
döntött a testület az önkormányzat épületének felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról. 
A pályázatírók jelezték, hogy a hozott határozat nem tartalmazza a szükséges önerő biztosítá-
sára vonatkozó rendelkezést. Ennek megfelelően javasolja a korábban hozott döntés vissza-
vonását és a pályázat benyújtásához szükséges helyes döntés meghozatalát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2016. (V. 5.) önkormányza-
ti határozata az önkormányzat épületének felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról.   
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Ma-
gyarország Kormánya által meghirdetett VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, „A vidéki térségek 
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet 
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírás 2. célterületére a vidéki tér-
ségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai korszerű-
sítését célzó fejlesztésre vonatkozóan, a 169/1 helyrajzi számú, 7562 Segesd Szabadság 
tér 1. szám alatti Községháza felújítására, maximum bruttó 50.000.000 forint támogatási 
összegre. 

2./ A fejlesztés megvalósítása esetén a maximum 50.000.000 forintot meghaladó költsé-
get, és a szükséges mértékű önerőt az önkormányzat a 2016. évi költségvetése terhére 
vállalja. 

3./ 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 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


