
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 17.-én, 13.30 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 
Liber János és Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak kö-
zül dr. Varga Katalin jegyző.  

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

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

Az írásos napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2016. (VI. 17.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

 2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módo-
sítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ A helyi építési szabályzat módosítása.  
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 
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1./ 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 tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt.-vel az együttmű-
ködési megállapodás aláírása megtörtént, továbbá a Fábián Lajosnével kötött ajándékozási 
szerződés vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartási átvezetésről megérkezett az igazolás. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2016. (VI. 17.) 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. Kiemeli, hogy az 
előző, munkaterv szerinti ülés május 25.-én volt. Elmondja, hogy május 27.-én részt vett az 
MTKSZ taggyűlésén Marcaliban, ahol a július 1-je utáni számlázással kapcsolatos változá-
sokról is szó volt. Május hónapban megtörténtek az óvodai ballagások, valamint az évzárók. 
Június 1-jén a katód állomás műszaki átadásán vett részt a polgármestert, június 4.-én pedig a 
Horváth Sándor asztalitenisz emlékverseny megnyitóján.  

Emlékezteti a megjelenteket, hogy június 7-én, rendkívüli testületi ülés keretében került sor az 
óvoda vezetésével kapcsolatos problémák megtárgyalására. A szemétszállítással kapcsolatos 
jogszabályváltozások következtében, június 9.-én az MTKSZ ügyvezetőjével megbeszélést 
tartottak, melynek következtében, mind az önkormányzati rendeletet, mind pedig a közszol-
gáltatási szerződést módosítani kell. Elmondja, hogy június 10.-én, Szászfalvi László ország-
gyűlési képviselő kérésére templomi bejárás történt a tervezővel. Június 15-én a falunappal 
kapcsolatban megbeszélés volt a múzeumban, de mivel nem volt túl nagy érdeklődés, újabb 
megbeszélésre fog sor kerülni. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy június 17.-én, tehát a testü-
leti ülés napján Szászfalvi László országgyűlési képviselő részvételével, a templomi fejlesz-
téssel kapcsolatban volt konferencia, ahol megfogalmazódott, hogy a legfőbb cél, a pályázati 
lehetőségek kihasználása. 
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Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a beszámoló elfogadására vo-
natkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2016. (VI. 17.) 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 

2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sa. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek bedolgo-
zásra a 2016. évi költségvetésbe. Felkéri Péntek Vince és Liber János bizottsági elnököket, 
hogy a bizottsági véleményeket mondják el. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az elő-
terjesztés szerint elfogadásra javasolja.  

Liber János az Ügyrendi és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága megtárgyalta a 2016. évi költségvetés módosítását, és az előterjesztés szerint elfo-
gadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 
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az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló   

6/2016. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ A helyi építési szabályzat módosítása.  
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a helyi építési szabályzat módosítására a magasabb rendű jog-
szabályoknak való megfeleltetés érdekében volt szükség. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztá-
lya szakmai segítségnyújtás keretében javaslattal élt a helyi építési szabályzat módosítása 
iránt. Kiemeli, hogy a szabályzatot véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül lehet módosí-
tani, ha kizárólag a magasabb szintű jogszabályoknak való megfeleltetés érdekében szükséges 
a módosítás.  

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a szakmai segítségnyúj-
tásban foglaltak tudomásul vételét, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2016. (VI. 17.) önkor-
mányzati határozata a szakmai segítségnyújtás megtárgyalásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának szakmai segítségnyújtás kere-
tében tett megállapításait, és felkéri a polgármestert, hogy készítse elő azt a rendelet-
módosítást, amely a sérelmezett rendelkezéseket hatályon kívül helyezi. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester felkéri Liber Jánost az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy tolmácsolja a bizottság véleményét. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
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Bizottsága a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta, 
és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A szakmai segítségnyújtás keretében tett megállapítások tudomásul vételét követően a pol-
gármester javasolja a helyi építési szabályzat módosításának elfogadását. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002. (X. 15.) Kt. számú rendelet módosításáról 

4./ A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy létrejött egy országos szervezet, amely jú-
lius 1-jét követően átveszi a számlázassal és behajtással összefüggő feladatokat.  
A polgármester javasolja a közszolgáltatási szerződés módosításának előterjesztés szerinti el-
fogadását.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2016. (VI. 17.) önkor-
mányzati határozata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft.-vel megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szer-
ződés módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.  

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
módosításának aláírására. 

Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Péntek László polgármester 
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5./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet módosítására is a 
jogszabályok változása miatt volt szükség, tehát a módosítás az előző napirendi ponthoz kap-
csolódik. Felkéri Liber Jánost az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy 
tolmácsolja a bizottság véleményét. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága az önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyal-
ta, és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A polgármester javasolja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos rendelet módosításának 
elfogadását. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2016. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

6./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy ifj. Horváth István levélben kérte az ön-
kormányzattól, hogy az édesapja által művelt területeket a jövőben ő művelhesse. Javasolja, 
hogy az előterjesztésben megnevezett ingatlanokat az önkormányzat ifj. Horváth István részé-
re, mezőgazdasági célú használatra adja bérbe, ingatlanonként 3 Ft/m2/év áron, 6 éves időtar-
tamra.  

Kérdés: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
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Megkérdezi, hogy a bérleti szerződés megkötéséhez nincs-e szükség mezőgazdasági végzett-
séget igazoló dokumentumra. 

Péntek László polgármester 

Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy ilyen papírra csak külterületi ingatlan 
esetében van szükség. 

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. Javaslatát 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a követke-
zők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2016. (VI. 17.) önkor-
mányzati határozata ingatlanok bérbeadásáról. 

1./ A képviselő-testület a Segesd belterületén önkormányzati tulajdonban lévő 962, 
963, 967 és 968 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlano-
kat, 2017. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig, ifj. Horváth István 7562 Se-
gesd, Kölcsey utca 6. szám alatti lakos részére bérbe adja. 

2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészletek éves bérleti díját 
ingatlanonként 3 Ft összegben határozza meg, négyzetméterenként. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ Egyéb ügyek. 

a) Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a roma önkormányzat 
400.000 Ft összegű támogatást nyert, a hagyományőrző nyári tábor szervezésére. Az eredeti 
költségvetés 570.000 Ft összegű volt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kérte, hogy a tele-
pülési önkormányzat – amennyiben költségvetése engedi – támogassa a nyári tábor megvaló-
sítását annak érdekében, hogy még több gyermek vehessen részt a programokon.  
A polgármester javasolja, hogy a települési önkormányzat 170.000 Ft összeggel támogassa a 
nemzetiségi önkormányzat által szervezett nyári tábor megvalósítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2016. (VI. 17.) önkor-
mányzati határozata nyári tábor támogatásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 170.000 Ft összegű támogatást 
biztosít Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata számára, a „Hagyományőr-
ző nyári tábor” megszervezéséhez. A támogatás összegét a testület a tartalék terhére biz-
tosítja azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat a támogatás összegével az önkormány-
zat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Roma holokauszt emléktábla elhelyezése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 
roma holokauszt emlékére, emléktáblát szeretne elhelyezni a községben. Megkérdezi a jelen-
lévő testületi tagokat, hogy mi a véleményük az emléktábla helyével kapcsolatban. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint a második világháborús emlékmű falán el lehetne helyezni az emléktáblát. 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy tudomása szerint nincs segesdi roma holokauszt áldozat. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint is el lehetne helyezni az emléktáblát a második világháborús emlékmű fa-
lán. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint az 56-os forradalom emlékére is lehetne egy emléktáblát elhelyezni a má-
sodik világháborús emlékmű falára. Az egyik táblát az egyik oldalra, a másik táblát pedig a 
másik oldalra. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Jó ötletnek tartja az 56-os forradalomra utaló emléktáblát, abból az okból is, hogy idén lesz a 
60 éves évfordulója. 

Péntek László polgármester 
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Javasolja, hogy a második világháborús emlékmű falára helyezzenek el egy roma holokauszt- 
és egy 56-os forradalomra utaló emléktáblát. 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkező határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2016. (VI. 17.) önkor-
mányzati határozata emléktáblák elhelyezéséről.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy a Szabad-
ság téri második világháborús emlékmű falára, a roma holokausztra utaló emléktáblát, 
valamint az 56-os forradalomra utaló emléktáblát helyezzenek el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Egyéb témák: 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint a Rózsadomb utcában, Végh László ingatlanja melletti terület esetében 
már lejárt a beépítési kötelezettség. Kéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy szólítsák fel a tu-
lajdonost. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy a helyi építési szabályzat lehetőséget ad a terü-
let kisajátítására, amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a beépítési kötelezettségének. 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy a Kossuth utcán lévő „Fisli-féle” birtokot nagyon rendbe kellene tenni, mert 
szörnyű állapotban van. Meg kellene találni a lehetőséget arra, hogy az elhagyott területeket 
az önkormányzat lekaszálja, és a tulajdonosnak pedig ki legyen számlázva a kaszálás költsé-
ge. 
Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy magánterületre engedély nélkül az ön-
kormányzat dolgozói nem mehetnek be. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Javasolja, hogy ügyvéd által készített megbízásra vonatkozó dokumentummal keressék meg a 
tulajdonosokat, mely tartalmazza az önkormányzat meghatalmazását a kaszálásra vonatkozó-
an, és azt, hogy számla ellenében a tulajdonos megtéríti a kaszálás költségét. 
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Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 
  
 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


