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Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 2.-án, az 
önkormányzat házasságkötő termében 11 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 
Liber János és Takácsné Illés Henriett képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 
közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert 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-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2016. (VIII. 2.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Pályázat benyújtása a nemzeti szabadidős-egészség sportpark program támogatás 
elnyerésére. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Pályázat benyújtása az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi 
szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására. 
Előadó: Péntek László polgármester 

1./ Pályázat benyújtása a nemzeti szabadidős-egészség sportpark program támogatás 
elnyerésére. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester röviden ismerteti a pályázati kiírást. Javasolja pályázat benyújtá-
sát a két helyszínen megvalósításra kerülő sportpark létrehozására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadva azt, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2016. (VIII. 2.) önkormány-
zati határozata sportpark kialakítására irányuló pályázat benyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Program támogatása tárgyában megvalósuló beruházással.  

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósítása érdekében az ön-
kormányzat pályázatot nyújtson be a Kormány 1314/2016 (VI. 30.) Korm. határozata sze-
rinti Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program című pályázati kiírás keretében 
vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésről 
szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével terjessze elő. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és megva-
lósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, va-
lamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására is. 

Határidő: 2016. augusztus 15. (a pályázat benyújtásának határideje) 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Pályázat benyújtása az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi sze-
replőket elérő szemléletformálás megvalósítására. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja és a képviselő-testület azt 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint hatá-
roz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2016. (VIII. 2.) önkormány-
zati határozata szemléletformálási programok megszervezéséhez biztosított pályázat be-
nyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 
nyújt be energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálási progra-
mok megvalósítására, 20 millió Ft vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási intenzitású 
támogatás elnyerésére. A pályázat benyújtására a Környezeti és Energiahatékonysági Ope-
ratív Program keretében kiírt „az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, he-
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lyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására – Szemléletformálási programok” 
című KEHOP-5.4.1 kódszámú pályázati felhívás alapján kerül sor. 

2./ A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás összege, 
azaz maximum 20 millió forint beépítésre kerül az önkormányzat 2016. évi költségvetésé-
ről szóló önkormányzati rendeletébe.  

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1./ pontja szerinti 
pályázati eljárással kapcsolatos dokumentumokat, szerződéseket és azok esetleges szük-
séges módosításait aláírja. 

Határidő: 2016. december 31. 
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


