
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25.-én, 19.00 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános 
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 Illés Tibor a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke és dr. Varga Ka-
talin jegyző.  
Az első napirendi ponton jelen van Jaklovics Viktor alezredes a Nagyatádi Rendőrkapitányság 
vezető helyettese. 

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. 

A polgármester javasolja, hogy a napirend negyedik pontja legyen az önkormányzat épületé-
nek felújítására vonatkozó pályázat benyújtására vonatkozó döntés meghozatala, az ötödik 
napirendi pont pedig az óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása. Ennek megfelelően az 
egyéb ügyek a hatodik napirendi pont lesz. 

A módosított napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2016. (V. 25.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 
Felkért előadó: Nagyatád Kapitányságvezető 

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

3./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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6./ Egyéb ügyek. 

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 
Előadó: Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes 

Péntek László polgármester felkéri Jaklovics Viktor alezredes urat, hogy tartsa meg beszámo-
lóját a közrend és közbiztonság helyzetéről. 

Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes úr köszönti a megjelenteket. Elmondja, 
hogy a bűncselekmények számának nagymértékű csökkenése figyelhető meg a községben. 
Segesd lakosságszáma a környék településeihez képest magasnak tekinthető, korábban a bűn-
cselekmények száma éves szinten 150-200 körül mozgott. Emlékezteti a megjelenteket, hogy 
őrszoba rendszert alakítottak ki, amely véleménye szerint beváltotta a hozzá fűzött reménye-
ket. Az őrszoba rendszer azt jelenti, hogy a nap 24 órájában van járőrszolgálat.  
Az alezredes úr ismerteti, hogy Somogy megye vonatkozásában az ismertté vált bűncselek-
mények száma 2012-ben kb. 12.000 volt, ez 2015-re 7.640-re csökkent. A közterületen elkö-
vetett bűncselekmények száma 2012-ben 3219 db volt, ez 2015-re 2.189 darabra csökkent le. 
Kiemeli, hogy 2016-ban még tovább csökkent a bűncselekmények száma. Elmondja, hogy a 
Nagyatádi Rendőrkapitányság felderítési eredményessége 2012-ről 2015-re, 34,2 %-ról 65 %-
ra nőtt, és jelenleg 82 %-on áll. Hangsúlyozza, hogy lényegében nincsen kit elkapni, és nincs 
mit felderíteni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy most nem követnek el bűncselekmé-
nyeket, de a tendencia mindenképpen csökkenést mutat. 
Az alezredes úr felsorolja a 2015-ös évre vonatkozó statisztikai adatokat. Eszerint 2015-ben 
42 db bűncselekményt követtek el, ezen belül 6 db személy elleni bűncselekményt, 5 db köz-
lekedési bűncselekményt, 6 db közrend elleni bűncselekményt, 1 db gazdasági bűncselek-
ményt és 24 db vagyon elleni bűncselekményt. Kiemeli, hogy ez a 42 db bűncselekmény na-
gyon kevésnek tekinthető egy ekkora lélekszámú községben. 

Kérdések és hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy van egy Polgárőr Egyesület a községben, ennek ő is tagja. Az egyesület azért 
jött létre, hogy elriassza a községben az elkövetőket, illetve, hogy segítsék a rendőrség tevé-
kenységét. Az elmúlt időszakban a migrációs válság következtében nagyon sokszor kellett a 
segesdi polgárőröknek 12 órás járőrszolgálatot teljesíteni a rendőrség munkatársaival. Véle-
ménye szerint egy önkéntes alapon működő szolgálat tagjaitól nem várható el, hogy 12 órás 
szolgálatot töltsenek be, főként az idősebb személyek. Kiemeli, hogy a fiatal polgárőröknek 
pedig munkahelyük van, nekik ezért nehéz a 12 órázás. 

Illés Tibor a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke 

Elmondja, hogy elvárta volna azt, hogy a Rendőrkapitányságnak legyen rálátása a polgárőri 
tevékenységre. Kiemeli, hogy az önkormányzat is segíti a szervezet működését, a tavalyi év-
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ben például egy gépkocsi megvásárlásához nyújtott segítséget a testület. Elmondja, hogy hét-
végenként járőröznek a zártkertekben is. Hangsúlyozza, hogy a polgárőrök az idei évben kb. 
150 óra szolgálatot adtak a rendőrségnek. Véleménye szerint is sok a 12 órás szolgálat, ezt 
van, aki fel tudja vállalni és van, aki nem.  

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy véleménye szerint látványos a rendőrség eredményes működése, tehát nem 
csak statisztikai adatokról van szó. Kiemeli, hogy valóban nem hallani bűncselekmények el-
követéséről a községben. Azt sem tudja, hogy mikor csinált utoljára látleletet. Mindenképpen 
elismerés és köszönet érdemli meg a rendőrséget az eredményes munkájuk következtében. 

Péntek László polgármester 

Úgy gondolja, hogy a döntő érdem a rendőrségé abban, hogy a bűncselekmények száma mi-
nimálisra csökkent. Kiemeli, hogy 2012-ben kezdődött az önkormányzat és a rendőrség kö-
zötti közvetlen kapcsolat. Elmondja, hogy a körzeti megbízottak mindig elérhetőek, és rend-
szeresen jönnek az önkormányzathoz megbeszélésére is. A polgármester megköszöni a rend-
őrség munkáját. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megkérdezi az alezredes urat, hogy a bűncselekmények száma azonos-e az elkövetők számá-
val. 

Jaklovics Viktor Rendőrkapitányság vezető helyettes 

Az alpolgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem azonos, mivel van olyan eset, 
amikor egy bűncselekményt többen követnek el. A polgárőr egyesület tevékenységével kap-
csolatban elmondja, hogy valóban migrációs válság van. Jelenleg 11 fő ingázik a migrációs 
válsággal érintett területekre, tehát a rendőrségnek nehéz létszámkérdéseket kell napi szinten 
megoldania. Kiemeli, hogy a rendőrség meg van elégedve a polgárőrök tevékenységével, a 
rendőrségnek kötelezettsége is a velük való együttműködés. Elmondja, hogy a jövőben is 12 
órás szolgálatot fog kérni a rendőrség a polgárőröktől, mivel 4-5 órás szolgálattal nem tudnak 
mit kezdeni. A létszámmal kapcsolatos problémákat tetőzi, hogy a nyári időszakban az ide-
genforgalom miatt is csökken a nagyatádi rendőrkapitányság létszáma, tehát szükség lesz a 
polgárőrökre. 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Péntek László polgármester megköszöni a 
tájékoztatást, és javasolja, hogy a testület a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót fogad-
ja el. 
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A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2016. (V. 25.) önkormány-
zati határozata beszámoló elfogadásáról. 

A képviselő-testület a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester a 81/2016. (IV. 13.) önkormányzati határozatot azzal egészíti ki, 
hogy a Mária-telepi temetőben az urnafal elkészült, ennek költsége 355.600 Ft. Elmondja, 
hogy 12 urnasírhelyet építettek ki. 

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 120/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati 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. Emlékezteti a tes-
tületi tagokat, hogy az előző rendes testületi ülés április 26.-án volt. Elmondja, hogy április 
28-án tartották a Víziközmű Társulat taggyűlését, ahol határozat született a Társulat megszün-
tetéséről. Beszámol arról, hogy április 29-én a DRV Zrt. víztorony mosást végzett, erről az 
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önkormányzat tájékoztatta is a lakosságot. Elmondja, hogy a tájékoztatás túl korainak minő-
sült, mivel sokan telefonáltak be az önkormányzathoz azzal kapcsolatban, hogy az adott idő-
szakban nincs víz. A polgármester levonja a tanulságot, mely szerint legközelebb elegendő 2-
3 nappal előtte tájékoztatni a lakosságot. Elmondja, hogy május 2-án a szennyvízberuházás 
kivitelezőivel bejárták az önkormányzati utakat, és megrendelte a szükséges javításokat. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a pályázati koordinátorokkal heti rendszerességgel megbeszélést 
és egyeztetést folytatnak. Elmondja, hogy május 5.-én került sor a Reneszánsz Szövetség 
Közgyűlésére a múzeumban. A közgyűlés után L. Simon László államtitkárral és Szászfalvi 
László országgyűlési képviselővel megbeszélést folytattak a „Kulturális turizmus fejlesztése 
Segesden” elnevezésű pályázattal kapcsolatban. 
Elmondja, hogy május 9.-én részt vett a KLIK vezetője által tartott megbeszélésen, a pedagó-
gusnap megtartásával kapcsolatban. Ígéretet adott arra, hogy a segesdi pedagógusokat illetően 
1.500 Ft/fő támogatást tud biztosítani az önkormányzat, ez kb. 30.000 Ft lenne. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy május 18.-án a Bertalanpusztához vezető utat is bejárták a 
műszaki ellenőrrel. A kivitelező felé jelezték a problémákat, a hibák javítása előre egyeztetett 
időpontban megtörténik. 
Emlékezteti a testületi tagokat, hogy Sáfrán Józsefné a Segesdi Tündérkert Óvoda vezetője, 
június 1. napi hatállyal lemondott a megbízásáról. 
Elmondja, hogy május 20.-án sor került az óvodai gyermeknap megtartására, mely véleménye 
szerint sikeresen zárult. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hétfői napon lezajlott a komplex szűrés, de sajnos a fel-
iratkozott személyek közül kilencen nem jelentek meg. 
Elmondja, hogy véleménye szerint nagyon sok az a 15.000 Ft, amiért a DRV Zrt. munkatársai 
átveszik a szennyvízrákötést.  

Péntek László polgármester 

Az alpolgármester felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy aki 2015-ben rákötött a szenny-
vízcsatornára, nem fog talajterhelési díjat fizetni, mivel lényegében nem történt szennyezés. 
Ezeknek a személyeknek a DRV Zrt.-vel kell felvennie a kapcsolatot a szennyvízdíj kiszámlá-
zása érdekében. 

Péntek Vince képviselő 

Megkérdezi, hogy zárt szennyvíztároló esetén is kell-e talajterhelési díjat fizetni. 

Péntek László polgármester 
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A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy természetesen kell talajterhelési díjat fizetni 
zárt szennyvíztároló esetén is, de a szippantás költsége levonható a fizetendő díjból.  

Mivel több hozzászólás nem volt, 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 121/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 
Péntek László polgármester elmondja, hogy 2015-ben új közbeszerzési törvény lépett hatály-
ba és ez tette szükségessé az új szabályzat megalkotását. Javasolja a közbeszerzési szabályzat 
előterjesztés szerinti elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati határozata közbeszerzési szabályzat elfogadásáról. 

A képviselő-testület Segesd Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a jegy-
zőkönyv melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy hatálybalépésével egyidejűleg a 
korábban e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy lehetőség nyílt pályázat be-
nyújtására, amelynek keretében az önkormányzat épülete felújításának egy részét lehetne 
véghezvinni. Elkészült az erre vonatkozó költségvetés, melynek bruttó értéke az önkormány-
zat épületének felújítása esetében 29.999.995 Ft, itt az önerő 5 %-os. A polgármester javasol-
ja, hogy az önrészt a tartalék terhére biztosítsa a testület. 

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 123/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati határozata pályázat benyújtásáról és önrész biztosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont 
a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására kiírt pályázat benyújtását a 2./ pontban meghatározottak szerint. 

2./ A képviselő-testület az ad) alcél alapján támogatja a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal székhely hivatalának fejlesztésére, felújítására történő pályázat benyújtását. A 
testület a szükséges saját forrást a 29.999.995 Ft bekerülési költség 5 %-ába, azaz 
1.500.001 Ft összegben a 2016. évi tartalék terhére biztosítja. 

3./ A testület felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció aláírására. 

4./ A testület utasítja a polgármestert, hogy a tartalék felhasználására vonatkozó dön-
tést, a költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze be. 

Határidő: 2016. június 2. 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a zárt ülésen elhangzottaknak megfelelő-
en a pályázat úgy kerül kiírásra, hogy a pályázatot esetlegesen elnyerő pályázó kinevezése 
2017. július 1. nappal megtörténjen. Ennek megfelelően módosul a pályázati felhívásban a 
megbízás kezdő napja és megszűnésének napja, valamint a pályázat benyújtásának és elbírá-
lásának határideje. 
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A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja és azt 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati határozata óvodavezetői pályázat kiírásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Segesdi 
Tündérkert Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot 
az alábbi tartalommal írja ki:  
  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a Segesdi Tündérkert Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7562 Segesd, Teleki utca 32. (II. számú óvoda) 
7562 Segesd, Szabadság tér 6. (I. számú óvoda) 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 

Kezdő napja: 2017. július 1. 
Megszűnésének időpontja: 2022. június 30. 

A beosztáshoz tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési - oktatási intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra.  
Illetmény és egyéb juttatások: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendeletben foglaltak az irányadók. 

 Pályázati feltételek: 

1. Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett in-
tézményvezetői szakképzettség (közoktatás-vezető, tanügy-igazgatási szakértő, vezető 
óvodapedagógus) végzettség,  

2. Legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,  

3. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
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4. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

5 év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői 
program, fejlesztési elképzelésekkel, az iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag keze-
léséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével, és a személyes adatainak a kezeléséhez 
hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen 
kívánja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5. 

A pályázat elbírálásának módja: a fenntartó képviselő-testület a véleményezési határidő 
lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Péntek László polgármester, a 06-82/598-002 
telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Segesd Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7562 Segesd, Szabadság tér 1.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a munka-
kör megnevezését: „óvodavezető”. 

2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelente-
téséről az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (Közszolgálati Személyzetfejlesztési Fő-
igazgatóság (KSZF) és Segesd község honlapján. 

Határidő: KSZF megjelenés: 2017. április 4. 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvo-
da óvodavezetői feladatainak ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő szakmai 
bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg: 

- Perger Péterné a Nagyatádi Napsugár Óvoda vezetője 
- Nagy Istvánné az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda vezetője 
- Szabó Gáborné a Belegi Pitypang Óvoda vezetője 

Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap 
Felelős: Péntek László polgármester 
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6./ Egyéb ügyek. 

a) Együttműködési megállapodás megkötése a DRV Zrt.-vel: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, a DRV Zrt. küldött egy együttműkö-
dési megállapodás tervezetet, a gördülő fejlesztési terv teljesítésére, valamint a vagyonérték-
nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan. Elmondja, hogy éves szinten ennek költsége kb. 
62.000 Ft + Áfa lenne. Javasolja az együttműködési megállapodás jóváhagyását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati határozata együttműködési megállapodás elfogadásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt.-vel a Gördülő Fejlesztési Terv teljesítésére, valamint a vagyonérték-nyilvántartás 
vezetésére vonatkozó együttműködési megállapodást, az előterjesztés szerint jóvá-
hagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Esztelneki út támogatása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az esztelneki kirándulásra au-
gusztus 25. és 30. között kerül sor. Elmondja, hogy az utazás költsége kb. 550.000-600.000 
Ft-ba kerülne. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat minden évben hozzájárult az utazás 
költségeihez. Megkérdezi, hogy mi a testület véleménye, illetve, hogy mekkora összeggel tá-
mogassák az utazás költségét.  

Kérdés nincs. 
Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy az ideális az lenne, ha 40 ember venne részt a kiránduláson, akkor fejenként 
15-16 ezer Ft-ba kerülne az út. Véleménye szerint fejenként 10.000 Ft összeget tegyen hozzá 
az önkormányzat. 

Péntek László polgármester 
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Javasolja, hogy az önkormányzat 300.000 Ft összeggel járuljon hozzá az esztelneki utazás 
költségeihez. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, és azt a testület 6 igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2016. (V. 2.) önkormány-
zati határozata esztelneki kirándulás támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az Esz-
telnekre tervezett kirándulás utazási költségét 300.000 Ft összeggel támogatja, a tarta-
lék terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Közvilágítás bővítés a Rákóczi utcában: 

Péntek László polgármester emlékezteti 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 elmondja, hogy az egész községben felmérték 
a közvilágítás bővítésének szükségességét. Kiemeli, hogy 100 olyan oszlop van, ahol nincs 
lámpatest, tehát leszerelt lámpatestekből 3.000.000 Ft + Áfa, új lámpatestekből pedig 
6.500.000 Ft + Áfa lenne a közvilágítás bővítésének költsége. Javasolja, hogy egyenlőre ne 
döntsenek a kérdésben. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy Gyöngyösi Norbert képviselővel megnézték, hogy a Rákóczi utcában hogyan 
vannak felszerelve a lámpatestek. Jelenleg a második, negyedik, hatodik és nyolcadik oszlo-
pon van lámpatest.  
Ha megfordítanák, tehát a harmadik, ötödik és hetedik oszlopon lenne, akkor sem változna 
semmi az utcában. Nem érti, hogy mi értelme lenne annak, ha átszereltetnék a lámpatesteket a 
jelenleg lámpatesttel nem rendelkező oszlopokra. 

A megjelent képviselők egyet értenek abban, hogy egyenlőre ne döntsenek a lámpatestek bő-
vítésének kérdésében. 
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d) A 73 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának felajánlása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Fábián Lajosné Segesd, Ró-
zsadomb utca 3. szám alatti lakós térítésmentesen felajánlotta az önkormányzat tulajdonába a 
Segesd Belterület 73 helyrajzi számú ingatlanát. Javasolja, hogy az önkormányzat fogadja el a 
felajánlást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati határozata ingatlan tulajdonjogának ajándékozás címen történő átvételéről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testület egyet ért Fábián Lajosné 
7562 Segesd, Rózsadomb utca 3. szám alatti lakós 1/1 tulajdonában lévő, 7562 Se-
gesd, Bajcsy Zs. utca 30. szám alatti 73 helyrajzi számú „Kivett gazdasági épület, ud-
var” művelési ágú belterületi ingatlan tulajdonjogának ajándékozás címen történő át-
vételével.  

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Tájékoztatás a folyamatban lévő és benyújtásra váró pályázatokról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat épületének 
felújítására két pályázatot nyújt be az önkormányzat, egy VP-és és egy Ebr42-es pályázatot. A 
VP6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázatot teljes egészében a Tudás-Infó Kft. munkatársai készítet-
ték el. Az ülésen kiosztásra került egy megbízási szerződés tervezet, mely szerint a pályázat-
írók nettó 250.000 Ft összegért vállalták a pályázat elkészítését, benyújtását. Javasolja, hogy a 
testület a kiosztásra került tartalommal a megbízási szerződést hagyja jóvá 

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 128/2016. (V. 25.) önkormány-
zati határozata megbízási szerződésről. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az „Önkormányzati épület 
külső felújítása, energetikai korszerűsítése” című pályázat elkészítésére vonatkozó, a 
TUDÁS-INFÓ Kft.-vel kötött megbízási szerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerint 
jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület a 250.000 Ft + Áfa összegű megbízási díjat, a tartalék terhére 
biztosítja. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a „Kulturális turizmus fejlesztése Seges-
den” című pályázat előkészítése is folyamatban van, a benyújtási határidő május 27.-e. A pá-
lyázat tartalmazza a bor- és pálinkaház felújítását, a tematikus szabadidőpark kialakítását, va-
lamint a múzeum belső felújítását. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a Tudás-Infó Kft. ré-
szére kizárólag nyertes pályázat esetén kell nettó 500.000 Ft összegű megbízási díjat fizetnie 
az önkormányzatnak. Javasolja a megbízási szerződés jóváhagyását. 

Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2016. (V. 25.) önkormány-
zati határozata megbízási szerződésről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Kulturális turizmus fej-
lesztése Segesden” című pályázat elkészítésére vonatkozó, a TUDÁS-INFÓ Kft.-vel 
kötött megbízási szerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület nyertes pályázat esetén az 500.000 Ft + Áfa összegű megbízási 
díjat, a tartalék terhére biztosítja. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester elmondja, hogy június 15.-i határidővel az óvoda átalakítására vonatkozó pá-
lyázat kerül benyújtásra, amely eszközbeszerzést is tartalmaz. 

Péntek Vince képviselő 
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Az óvoda felújításával kapcsolatban elmondja, hogy a tervek szerint megvalósulna a födém 
hőszigetelése, a fűtéskorszerűsítés, a napkollektor és napelem kiépítése, valamint a szükséges 
felújítások a konyhai előkészítő részen. 

A polgármester elmondja, hogy a konyha felújítására is nyújt be az önkormányzat pályázatot, 
ennek beadási határideje június 15.-e, az önerő 15 %. Amint a költségvetés készen van, a 
szükséges döntések meghozatalára sort kell keríteni. 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a művelődési ház felújítására jelenleg nincs 
megfelelő pályázat, de a tervek készülnek, és amint lehetséges be fogják nyújtani.  
Összegezve elmondja, hogy amennyiben minden pályázat nyerne, egy kb. 18 millió forint 
összegű önrész biztosításával, kb. 350 millió forintot nyerne a falu. 

Péntek Vince képviselő 

Hangsúlyozza, hogy a nyertes pályázatok révén megavalósuló beruházások eredményeképpen 
villamos energia megtakarítás fog jelentkezni az egyes épületek vonatkozásában. 

f) Megállapodás a korábban ki nem számlázott szolgáltatás megtérítéséről: 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a március 9.-i ülésen döntés 
született a korábban ki nem számlázott szolgáltatás DRV Zrt. részére történő megtérítéséről. A 
Társaság akkor a nettó értékről tájékoztatta az önkormányzatot, tehát az akkori döntés a szol-
gáltatás nettó, azaz 6.629.429 Ft összegű díjának átvállalását tartalmazta. A DRV Zrt. azóta 
levélben kérte az önkormányzatot, hogy az Áfa megfizetéséről is döntsön a testület, melynek 
összege 1.790.005 Ft. Elmondja, hogy összesen 8.419.654 Ft összegű a ki nem számlázott 
szolgáltatás. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szolgáltatási díj használati díjat is tartalmaz, 
ezért a Társaság a 200 Ft/m3 fajlagos használati díjat az elszámolt csatorna-szolgáltatási 
mennyiség, azaz a 17.093 m3 után az önkormányzat részére megfizeti. Az elmondottakra vo-
natkozóan kiosztásra kerül egy megállapodás tervezet, melyet a polgármester elfogadásra ja-
vasol. Javasolja továbbá, hogy a testület döntsön a ki nem számlázott szolgáltatás áfa-tartal-
mának átvállalásáról. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati határozata ki nem számlázott szolgáltatás áfa-tartalmának átvállalásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy a ko-
rábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatásra vonatkozóan, a DRV Zrt. által 2015. áp-
rilis 3. és 2015. július 23. közötti időszakban ki nem számlázott szolgáltatás ellenérté-
kének Áfa tartalmát, azaz 1.790.005 Ft összeget az önkormányzat a lakosság és a kö-



#  15

zületek helyett kifizeti. Az önkormányzat által a DRV Zrt. részére átutalt összeg fede-
zete, a Víziközmű Társulat megszűnését követően, a víziközmű számlán lévő, szabad-
dá váló pénzeszköz. 

2./ A képviselő-testület a korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás megkezdése 
(2015. április 3.) és az átmeneti díj visszamenőleges érvényesítésének kezdő időpontja 
(2015. július 24.) közötti időszakban a szolgáltató által nyújtott közszolgáltatás ellen-
tételezésének elszámolására vonatkozó, a DRV Zrt.-vel kötendő megállapodás terveze-
tét jóváhagyja. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) Asztalitenisz emlékverseny támogatása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2016. június 4-én kerül meg-
rendezésre az asztalitenisz emlékverseny az általános iskolában. A Diáksport Egyesület elnö-
ke levélben kérte az önkormányzat támogatását a program megtartásához. Javasolja 20.000 Ft 
összegű támogatás biztosítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati határozata asztalitenisz emlékverseny támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 20.000 Ft 
összegű támogatást biztosít a IV. Béla Király Általános Iskola Diák Sport Egyesület 
részére, az asztalitenisz emlékverseny megszervezéséhez szükséges érem és tárgyju-
talmak megvásárlásához, a tartalék terhére azzal, hogy az egyesület a támogatás 
összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

h) Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatása: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Kutasi Sporthorgász Egye-
sület meghívta őt az évadnyitó horgászversenyre. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy az ön-
kormányzat minden évben támogatta az egyesületet, ezért javasolja a saját keretéből 10.000 Ft 
összegű támogatás biztosítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati határozata egyesület támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a Kutasi Sporthorgász Egyesület részére, a polgármesteri keret terhére azzal, 
hogy az egyesület a támogatás összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával 
számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

i) Étkezési hozzájárulás biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Pécs Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata jelezte, hogy az önkormányzat nem tett eleget az étkezési hozzájárulás megfize-
tésének a gyermekvédelmi törvény 21. § (2) bekezdése értelmében. Az önkormányzat illeté-
kességi területéről étkezést igénybe vevő, Pécsre járó gyermekek száma alapján a 2014. II. 
félévében az önkormányzatnak 3.672 Ft tartozása keletkezett. Javasolja az étkezési hozzájáru-
lás megfizetését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2016. (V. 25.) önkor-
mányzati határozata étkezési hozzájárulás megfizetéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 3.672 Ft 
összegű étkezési hozzájárulást az önkormányzat illetékességi területéről étkezést 
igénybe vevő, Pécsre járó gyermekek után Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak számlájára megfizeti. 

Határidő: 2016. június 3. 
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Felelős: Péntek László polgármester 

j) Egyéb témák: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a „Takács-féle” ház és a mellette lévő telek vonatkozá-
sában a hagyatéki tárgyalás lezajlott, az ingatlanokat Kovács Tiborné vásárolta meg. A vevő 
jelezte, hogy a „Vass-féle” házra is igényt tartana, de a három ingatlannak kizárólag a hátsó 
részét használná, tehát az önkormányzat a három ingatlan első részével rendelkezhetne egy 
erre irányuló megállapodás alapján.  
A Kossuth utcai lakóházak előregedésével kapcsolatban elmondja, hogy már korábban is fel-
tette azt, hogy támogatni kellene azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a Kossuth utcában 
lévő házaik külső homlokzatát újítják fel. 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy kölcsönre gondolt-e az alpolgármester úr. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester  

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy vissza nem térítendő támogatásra gondolt, 
de ennek részleteit ki fogja dolgozni. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Megkérdezi, hogy kizárólag a Kossuth utcára vonatkozna-e ez a támogatási forma, mert ha 
igen, akkor abból problémák adódnának a későbbiekben. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy kizárólag a Kossuth utcára gondolt, de pl. a Vörösmarty utcát is bele lehetne 
építeni a támogatási formába. 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

Véleménye szerint lehetne váltogatni az utcákat úgy, hogy pl. az első évben a Kossuth és a 
Vörösmarty utcára, majd a második évben másik két utcára irányulna a támogatás. 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
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Kmf. 
  
 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


