
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 7.-én, az 

önkormányzat házasságkötő termében 8.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján 

összehívott, soron kívüli nyilvánosüléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Gyöngyösi Norbert, Takácsné Illés Henriett, 

Talián Bálint Attila és Péntek Vince képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 

közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Liber János képviselő. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a7 fős testület5 tagja jelen van, 

az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Anapirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2016. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ A 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testület, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 

rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges 

készíteni. Ennek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv. A 

polgármester elmondja, hogy a DRV Zrt. az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a 

gördülő fejlesztési terveket 2017-2031. évi időszakra. A polgármester javasolja, hogy a 

feladatok elvégzésével a testület bízza meg a DRV Zrt.-t, valamint, hogy a testület fogadja el 

a gördülő fejlesztési terveket a segesdi vízműre, a lászlómajori vízműre, a bertalanpusztai 

vízműre, valamint a szennyvízelvezető és tisztító rendszerre vonatkozólag. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester először a segesdi vízműre vonatkozó felhatalmazás biztosítását bocsátja 

szavazásra. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2016. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata a DRV Zrt. felhatalmazásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-1-001-01-04 

MEKH kóddal rendelkező 19. sorszámú Segesdi vízmű Ellátásért Felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

 

Határidő: 2016. szeptember 9. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A felhatalmazás biztosítását követően a segesdi vízműre vonatkozó gördülő fejlesztési terv 

elfogadását bocsátja szavazásra. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2016. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-1-001-01-04 

MEKH kóddal rendelkező 19. sorszámú Segesdi vízmű Ellátásért Felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint, a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 

elfogadja. 

 

Határidő: 2016. szeptember 9. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A polgármester a bertalanpusztai vízműre vonatkozó felhatalmazás biztosítását bocsátja 

szavazásra. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2016. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata a DRV Zrt. felhatalmazásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-3-001-01-00 

MEKH kóddal rendelkező 20. sorszámú Bertalanpuszta vízmű Ellátásért Felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

 

Határidő: 2016. szeptember 9. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A felhatalmazás biztosítását követően a bertalanpusztai vízműre vonatkozó gördülő fejlesztési 

terv elfogadását bocsátja szavazásra. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2016. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-3-001-01-00 

MEKH kóddal rendelkező 20. sorszámú Bertalanpuszta vízmű Ellátásért Felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint, a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 

elfogadja. 

 

Határidő: 2016. szeptember 9. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A polgármester a lászlómajori vízműre vonatkozó felhatalmazás biztosítását bocsátja 

szavazásra. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2016. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata a DRV Zrt. felhatalmazásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-2-001-00-10 

MEKH kóddal rendelkező 21. sorszámú Lászlómajori vízmű Ellátásért Felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg. 

 

Határidő: 2016. szeptember 9. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A felhatalmazás biztosítását követően a lászlómajori vízműre vonatkozó gördülő fejlesztési 

terv elfogadását bocsátja szavazásra. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2016. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-2-001-00-10 

MEKH kóddal rendelkező 21. sorszámú Lászlómajori vízmű Ellátásért Felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint, a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 

elfogadja. 

 

Határidő: 2016. szeptember 9. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

A polgármester a szennyvízelvező és tisztító rendszerre vonatkozó felhatalmazás biztosítását 

bocsátja szavazásra. Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2016. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata a DRV Zrt. felhatalmazásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a21-27368-1-001-00-

01MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_312 sorszámúSegesd szennyvízelvezető és 

tisztító rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza 

meg. 

 

Határidő: 2016. szeptember 9. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A felhatalmazás biztosítását követően a szennyvízelvezető és tisztító rendszerre vonatkozó 

gördülő fejlesztési terv elfogadását bocsátja szavazásra. Javaslatát a testület 5 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2016. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a21-27368-1-001-00-01 

MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_312 sorszámú Segesd szennyvízelvezető és 

tisztító rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerint, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra 

elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

 

Határidő: 2016. szeptember 9. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulás felé az önkormányzatnak 1.981.300 Ft összegű tartozása keletkezett. Tájékoztatásul 

közli, hogy az előbb említett összeg 1.850.500 Ft hozzájárulásból és 130.800 Ft tagdíjból 

tevődik össze. Elmondja, hogy a hozzájárulás és tagdíj összegét az önkormányzatnak július 

15. napjáig át kellett volna utalnia. Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot 

rendkívüli önkormányzati támogatásra, a tartozás összegére vonatkozóan. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2016. (IX. 7.) 

önkormányzati határozata települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatásáról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza pályázat 

benyújtását, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet I. 7. pontja szerinti, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

támogatására. 

 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, azülést 

berekeszti. 

 

 

Kmf 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


