
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 18.-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, Péntek Vince, 
Gyöngyösi Norbert, Takácsné Illés Henriett és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselők. 

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

A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadva, a következő napirendet tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2016. (V. 18.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Megbízási szerződés megkötése a DDRFÜ Nonprofit Kft.-vel. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek 

1./ Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében „Kulturális turizmus 
fejlesztése Segesden” címmel. A projekt kapcsán lehetőség van arra, hogy a projekt előkészí-
tésének projektmenedzsmenti feladatait, a műszaki ellenőri szolgáltatást, valamint a nyilvá-
nosság biztosítását konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a Somogy Megyei 
Önkormányzat lássa el. Tájékoztatja a testületet, hogy a pályázati felhívás a konzorciumi 
együttműködési formát írja elő a projekt megvalósítására. Javaslom, hogy a képviselő-testület 
az ülésen kiosztásra került együttműködési megállapodás tervezetet hagyja jóvá. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2016. (V. 18.) önkormány-
zati határozata konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú, TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati 
felhívás kapcsán a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó, konzorciumi együttmű-
ködési megállapodás tervezetét jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a megálla-
podás aláírására és a további szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Megbízási szerződés megkötése a DDRFÜ Nonprofit Kft.-vel. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DDRFÜ Nonprofit Kft. 
megbízási szerződés megkötésének szándékával kereste meg az önkormányzatot. A megbízási 
szerződés értelmében a DDRFÜ Kft. 1.771.000 Ft + Áfa összegért üzleti tervet készít a TOP-
1.2.1.-15 kódszámú pályázat benyújtásához. Javasolja a megbízási szerződés elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2016. (V. 18.) önkormány-
zati határozata megbízási szerződés elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DDRFÜ Nonprofit Kft.-vel 
megkötésére kerülő megbízási szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.  

2./ A képviselő-testület a megbízási szerződésben szereplő üzleti terv megbízási össze-
gét 1.771.000 Ft + Áfa, azaz 2.249.170 Ft összeget a 2016. évi költségvetés terhére biz-
tosítja. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására 
és a további szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 
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3./ Egyéb ügyek. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Emlékezteti a testületi tagokat, hogy kb. 15 éve számolták fel a községben a közkutakat, és 
csak pár darab maradt. Elmondja, hogy a „Merkei-ház” alatt van egy, de teljesen benőtte a 
gaz. Véleménye szerint le kellene cseréltetni, nehogy csőtörés legyen. 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Tompa Mihály utcában a temetővel szemben van 6-7 db 
tuja, melyek olyan magasra nőttek, hogy a vezetéket veszélyeztetik. Véleménye szerint ezeket 
a tujákat csak veszélyes fakivágók tudják kivágni. 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy a Tüskevári temetőben is van még két olyan fa, amit ki kellene vágatni. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy van két olyan közfoglalkoztatott nő, aki a hétfői napon megy az egészségügyi 
szűrésre. Kéri a polgármestert, hogy a hétfői napra ne írjanak ki nekik szabadságot. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy három hete működik az egy orvosi körzet. Számítástech-
nikai problémák merültek fel, de ezek megoldása folyamatban van. 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


