
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember16.-án, az 

önkormányzat házasságkötő termében 15 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 

következő nyilvánosüléséről.  

 

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

Péntek Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül 

Széll Árpádné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Pám Miklósné a Segesdi 

Tündérkert Óvoda megbízott vezetője, Baranyai Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas 

Egyesület elnöke ésdr. Varga Katalin jegyző. 

Az ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós. 

 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a7 fős testület 5 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 185/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Segesd Község Önkormányzata egyes önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül 

helyezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

7./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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8./ Pályázat benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” felhívásra vonatkozóan. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

9./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

10./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

11./ Az RSZSZK segesdi intézményegységében működő családi napközi nevének 

módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

12./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

13./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti 

tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkülelfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b) Két ülés közti tevékenység 

 

A polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, hogy a 

közmunkaprogram keretében elkészült a Kanizsai utcai járda, a lakók nagy megelégedésére. 

Kiemeli, hogy készül a második világháborús emlékmű felújítása, amelynek az október 23.-i 

ünnepségre el kell készülnie.  
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Véleménye szerint a meglévő emlékművekre rá férne egy tisztítás, ennek érdekében felvette a 

kapcsolatot Egyed Béla belegi vállalkozóval.  

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket a szippantott szennyvízzel kapcsolatos 

problémáról.Emlékezteti a megjelenteket, hogy Segesd Község Önkormányzata a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan Kovács Ferenc egyéni 

vállalkozóval (közszolgáltató) kötött szerződést. Az összegyűjtött háztartási szennyvizet a 

közszolgáltató, a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő, a segesdi 030/1 helyrajzi számon 

nyilvántartott új szennyvíztisztító telepre szállítja. A DRV Zrt. 2016. február 23. napján 

levélben közölte, hogy a szennyvíz ártalmatlanítási díja nettó 500 Ft/m
3
. Ezzel szemben a 

közszolgáltatási szerződésekben lévő lakossági ártalmatlanítási díj lényegesen alacsonyabb, 

nettó 253 Ft/m
3
. A közszolgáltató azonban nem emelhet árat a rezsicsökkentésről szóló 

jogszabály kötelező figyelembevétele miatt. A DRV Zrt. a levelében közölte, hogy 

amennyiben a kialakult helyzet nem rendeződik, úgy a Társaság a továbbiakban a szippantott 

szennyvizet nem tudja átvenni az új telepen. 

Ötvöskónyi és Segesd községről éves szinten kb. 500 m
3
 szippantott szennyvizet szállít a 

szolgáltató, azonban a jövőben ennek a mennyiségnek a csökkenése valószínűsíthető, mivel 

mind a két településen kiépült a szennyvízcsatorna, melyre egyre több háztartás köt rá. 

A szolgáltatóval folytatott megbeszélés során felmerült annak lehetősége, hogy a szolgáltató a 

nem közművel összegyűjtött szennyvizet a Kutas Község Önkormányzata által üzemeltetett, a 

kutasi 027 helyrajzi számon nyilvántartott szennyvíztisztító telepre szállítaná. A polgármester 

elmondja, hogy Kutas község polgármestere tájékoztatta a segesdi polgármestert, miszerint a 

szolgáltatónak a kutasi szennyvíztisztító telepre történő beszállításért is nettó 500 Ft/m
3
 

ártalmatlanítási díjat kellene fizetnie. A szolgáltatóval történt egyeztetést követően az a 

kialakult álláspont, hogy a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződést 2 hónapos felmondási 

időt figyelembe véve, felmondja a közszolgáltató, és a 2 hónap leteltét követően egy új 

szerződést kötnek Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval, természetesen már megemelt díjakkal. 

A polgármester javasolja, hogy Kovács Ferenc egyéni vállalkozó közszolgáltatási szerződés 

felmondására irányuló szándékát, 2 hónapos felmondási időt figyelembe véve, vegye 

tudomásul a testület. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a képviselő-testület azt 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata közszolgáltatási szerződés felmondásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény 44/G. § (4) bekezdés b) pontja alapján tudomásul veszi a 

Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval kötött, 2016. január 12. napján kelt a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására irányuló 

közszolgáltatási szerződés, közszolgáltató részéről történő felmondását, 2 hónapos 

felmondási időt figyelembe véve. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester a döntés meghozatalát követően folytatja a két ülés közti 

tevékenységről szóló beszámolóját.  
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Tájékoztatja a megjelenteket, hogy megszűnt a KLIK Nagyatádi tankerülete, melynek 

következtében Huszár Hajnalka a jövőben Siófokon fog dolgozni. A polgármester elmondja, 

hogy nagyon jól sikerült az esztelneki kirándulás. 

 

Mivel hozzászólás nem hangzott el a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke  

 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a féléves költségvetési beszámolóról. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi 

végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Segesdi Tündérkert Óvoda 

beszámolójával – az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 
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Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását 

megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

 

 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

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

 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkülelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 

meg: 

 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  

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

 

 

4./ Segesd Község Önkormányzata egyes önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül 

helyezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Liber János azÜgyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, a módosítással egyetért, azt elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 

rendeletet alkotja meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
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5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet előterjesztés szerinti 

módosítását javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 

rendeletet alkotja meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló  

18/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

6./ A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 

rendeletet alkotja meg: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról szóló 5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

7./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 
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Péntek László polgármester elmondja, hogy Dan Lászlóné nyújtott be kérelmet az 

elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozóan, mivel az önkormányzat által előírt 5 

éves beépítési kötelezettségnek eleget tett. 

 

Kérdés, hozzászólásnincs. 

 

Péntek László polgármester javasoljaaz elidegenítési és terhelési tilalom alóli felmentést, és 

annak törlését. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata elidegenítési és terhelési tilalom törléséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dan Lászlóné 7562 Segesd, 

Rózsadomb utca 48. szám alatti lakós kérelmének helyt adva elrendeli a Segesd 

Belterület 155/10 helyrajzi számú, Segesd, Rózsadomb utca 48. szám alatti ingatlanra 

bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlését, mivel a tulajdonosok a beépítési 

kötelezettségüknek eleget tettek. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

8./ Pályázat benyújtása a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” felhívásra vonatkozóan. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy Segesd Község Önkormányzata és ezzel együtt a 

közös hivatalhoz tartozó települések, 2017. január 1. napjával kötelezően csatlakoznak az 

ASP rendszerhez. Kiemeli, hogy van egy pályázati lehetőség, a rendszer kiépítéséhez 

szükséges számítástechnikai feltételek biztosítására. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 

pályázat benyújtására a közös hivatal székhely települése jogosult, de a 

tagönkormányzatoknak biztosítani kell a felhatalmazást. 

A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot az ASP rendszer 

kiépítésére vonatkozóan. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Segesdi Közös 

Önkormányzati Hivatalt fenntartó székhely település, pályázatot nyújt be a 

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhívás alapján a 2. 

kategóriában, és 1. szakaszban. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

támogatás felhívásban foglaltaknak megfelelő felhasználására. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A pályázat benyújtására vonatkozó döntés meghozatalát követően a polgármester javasolja, 

hogy a testület az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződéseket fogadja el. 
 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata megbízási szerződések elfogadásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó, a projektmenedzseri 

feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerint 

jóváhagyja.  

 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csatlakoztatási 

konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhíváshoz kapcsolódó, a PR és tájékoztatási 

feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

3./ A képviselő-testület a megbízási szerződésekben szereplő összesen 175.000 Ft 

összegű megbízási díjat, a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések 

aláírására és a további szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

9./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 
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Péntek László polgármester elmondja, hogy amikor lehetősége volt az önkormányzatnak, 

benyújtották a szociális célú tűzifára a pályázatot.  

Az ebr42-es program szerint az önkormányzat 372 m
3
 tűzifára nyújthat be pályázatot. 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy általában a pályázott mennyiség felét kapja meg az 

önkormányzat. Javasolja, hogy az önkormányzat 2016-ban is nyújtsa be a pályázatot. 

 

Kérdés: 

 

Liber János képviselő 

 

Megkérdezi, hogy bárkitől lehet-e tűzifát vásárolni. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy csak a regisztrált cégektől lehet vásárolni 

tűzifát. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata támogatási igény benyújtásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatása alapján igényt nyújt be 372 m
3 

kemény lombos tűzifa megvásárlásának 

támogatására. A támogatási igény 15.000 Ft/erdei m
3 

+ ÁFA beszerzési árra 

vonatkozik, önerő biztosítása nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja. 

Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

2./ A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10. 

napon hatályba lépő rendelet beterjesztésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

9./ ASegesdi Tündérkert Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester megjegyzi, hogy nagyon fontos az óvodában a nyugodt légkör, 

ezt mindenekelőtt biztosítani kell. Ezzel egyenes arányban nőhet a munka színvonala. 

Elmondja, hogy többször is elolvasta az óvoda munkatervét, és nagyon jónak ítéli meg. Egy 

mondatot emelne ki a munkatervből, nevezetesen, hogy az intézmény elsődleges célja a 

gyermekek mindenekfelett álló tiszteletben tartásával, a nyugodt légkör biztosítása. A 

polgármester javasolja, hogy az óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét, 

valamint az előző nevelési évre vonatkozó beszámolót a képviselő-testület véleményezze. 
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Kérdésnincs. 

Hozzászólások: 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Véleménye szerint pozitív irányú változás indult el az óvodában. 

 

Péntek László polgármester 

 

Elmondja, hogy az óvodai megbeszélésen is hangsúlyozta, hogy mindenki elmondhatja a 

véleményét, de ez megfelelő hangnemben és megfelelő helyen történjen. 

 

Liber János képviselő 

 

Elmondja, hogy kb. egy hónapja megállította valaki az utcán és megkérdezte tőle, hogy miért 

üldözték el a régi óvodavezetőt. Ő az illetőnek elmondta az előzményeket és a döntés indokát 

és azt, hogy nem az önkormányzat üldözte el. Azt kéri a megbízott intézményvezetőtől, hogy 

ne alakuljanak ki klikkek és ne essen szét a közösség az óvodában. Véleménye szerint nehéz 

dolog lesz, de meg lehet csinálni. 

 

Pám Miklósné megbízott óvodavezető 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt időszak munkája rávilágította arra, hogy az 

óvodai dolgozók nem lettek szakmailag képezve. Kiemeli, hogy az önértékeléseket már régen 

meg kellett volna csinálni, ők pedig még sehol sem tartanak. Az óvodai szabályzatok és 

dokumentumok elavultak voltak, mindent újra ki kellett dolgozni. Kiemeli, hogy nagyon nagy 

az óvoda lemaradása, de igyekezni fog a hiányos ismeretek pótlására. 

 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

 

Véleménye szerint az a legfontosabb, hogy a gyermekek nyugodt légkörben éljék a 

mindennapjaikat. Kitartást kíván az intézményvezetőnek a jövőbeni munkához. 

 

Péntek László polgármester 

 

Véleménye szerint jó irányba halad az óvoda. Hangsúlyozza, hogy aki nem áll be a sorba, azt 

fel kell állítani. Reméli azonban, hogy erre nem fog sor kerülni. 

 

Péntek Vince képviselő 

 

Elmondja, hogy az általános iskola vezetőjeként volt szerencséje ahhoz, hogy úgy végezze a 

munkáját, ahogy jónak látja. Véleménye szerint lehet önállóan dolgozni, és az legyen a fő cél, 

hogy a klikkesedést megakadályozza a vezető. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra 

bocsátja. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata óvodai munkaterv véleményezéséről és beszámoló 

elfogadásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert 

Óvoda 2016/2017. évi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda 2015/2016. nevelési évről szóló 

beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

11./ Az RSZSZK segesdi intézményegységében működő családi napközi nevének 

módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja, hogy a testület értsen egyet a családi napközi nevének 

módosításával. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata a családi napközi nevének módosításáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a 

Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegységében működő 

„családi napközi” helyett 2017. január 1-től „mini bölcsődét” működtet.  

 

2./ A Képviselő-testület a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának 

módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2017. január 1-i 

hatállyal az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerint elfogadja. 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri Nagyatád Város Jegyzőjét, hogy az elfogadott módosító 

okiratot és alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében 

küldje meg a Magyar Államkincstárnak.                                                                                          

 

4./ A Képviselő-testület a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 2017. január 1-től hatályos az alábbi módosításával egyetért: 

4.1. A II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 2. Szervezeti és működési egységei, telephelyei,   

5. Segesdi intézményegység, a.) pont „családi napközi” helyébe a következő lép: 
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5. Segesdi intézményegység: 

                     Segesd, Teleki utca 2. 

 

a.)  Mini Bölcsőde (7 férőhely) 

 Ellátási terület: Beleg Bolhás Ötvöskónyi,  

 Kaszó, Somogyszob, Segesd 

 

4.2. A II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 4. Az intézmény felügyeleti szerve b.) pontja az 

alábbiak szerint módosul:   

  

b.) A törvényességi felügyeletet a Somogy Megyei 

Kormányhivatal látja el. 

  

4.3. A II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 8. Az intézmény alaptevékenységének jellege, a.) 

ellátandó alaptevékenység az alábbiak szerint módosul: 

 

 ellátandó alaptevékenység:  

 045150   Egyéb szárazföldi személyszállítás  

 101222   Támogató Szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

 102023   Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

102024  Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

 104030    Gyermekek napközbeni ellátása 

 104031    Gyermekek bölcsődei ellátása 

       104035  gyermek étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

 104036 munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

 104042   Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások  

 104043   Család és Gyermekjóléti Központ 

 107051   Szociális étkeztetés 

 107052   Házi segítségnyújtás 

107053  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

102031   Idősek nappali ellátása 

 

4.4. A III. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1. Alapszolgáltatási feladatok, 1.1. Bölcsőde 

pontja az alábbiak szerint változik: 

 

1.1. Bölcsőde, MiniBölcsőde: 
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 Feladata: A bölcsőde és a mini bölcsőde a családban nevelkedő 0 – 3 éves 

kor  közötti gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 

nevelését végző intézmény. 

 A bölcsőde, mini bölcsőde végezheti sérült kisgyermekek korai habilitációs 

és rehabilitációs célú gondozását a kisgyermek 6 éves koráig. 

 

 

4.5. A V. AZ INTÉZMÉNY NEM VEZETŐ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓI, 18.  Bölcsődei, 

mini bölcsődei gondozónő pontja az alábbiak szerint változik: 

 

 18.  Bölcsődei, mini bölcsődei gondozónő 

 

A szakmai alapelveknek megfelelő gondozási és nevelési módszerek 

alkalmazása. Figyelemmel kíséri a gyermekek testi és szellemi fejlődését. 

Naponta tájékoztatja, és ha szükséges tanáccsal látja el a szülőket. 

Munkáját a napirend, házirend és a vonatkozó jogszabályok keretei között 

a „saját gyermek saját gondozó” rendszer szerint látja el. 

 

Feladatait részletes munkaköri leírás tartalmazza.  

Helyettesítését a csoportban dolgozó gondozónő látja el. 

 

 

4.6.  A VII. A VEZETÉST SEGÍTŐ TANÁCSADÓ SZERVEK 6. Közalkalmazotti 

Tanács pontja törlésre kerül. 

 

1.  Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rinyamenti Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodását 2017. január 1-től az alábbiak szerint 

módosítja. 

 

A III. A társulás feladat- és hatáskör ellátása fejezet 1. B.) Szociális ellátás, valamint 

család-és gyermekvédelmi feladatainak ellátása B) feladat ellátás szervezeti keretei: 2. 

„Családi napközi” pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

2.) Mini bölcsőde  

 

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása mini bölcsőde keretében Beleg, 

Bolhás, Kaszó Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob településekre kiterjedő ellátási 

területtel, a Segesdi intézményegységben. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

12./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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A polgármester tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy idén is lehetősége van az 

önkormányzatnak arra, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Javasolja, 

hogy 2016-ban is csatlakozzon ehhez az önkormányzat. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 

Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.A képviselő-testületaz előterjesztés 

mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és kötelezettséget 

vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója 

keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa 

rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények 

igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a 

pályázati kiírás feltételeivel. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. október 3. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

13./ Egyéb ügyek. 

 

a) Utak aszfaltozása, felújítása: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy felhatalmazást kapott 

árajánlatok beszerzésére, a Dózsa tér, a Bajcsy Zs. utca egy szakasza, a Bajcsy Zs. utca 

összekötő, valamint a Baracsi domb útfelújítási munkáira vonatkozóan. Tájékoztatást ad arról, 

hogy kilenc árajánlat érkezett, ebből választotta ki a véleménye szerint három legjobbat. 

Elmondja, hogy a műszaki ellenőr szerint azokat az árajánlatokat vehette csak figyelembe, 

ahol a négyzetméterenkénti ajánlat 3.000 Ft feletti volt, mivel ez alatti áron nem lehet 

kivitelezni a felújítást. Ezt figyelembe véve választotta ki a következő három ajánlatot: 

- Az első ajánlatot az Aszfalt Bontás Kft. adta, a munkadíj 3.200 Ft/m
2
 és 3 év garanciát 

biztosít. 
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- A második ajánlatot az Erős Aszfalt Útépítő Kft. adta, a munkadíj 3.000 Ft/m
2
 és 4 év 

garanciát biztosít. 

- A harmadik figyelembe vehető ajánlatot a TUBI-HANI Kft. adta, amely kb. 3.000 

Ft/m
2
 áron vállalja a kivitelezést, összesen bruttó 10.071.100 Ft összegért, 2 év 

garanciával. 

A polgármester elmondja, hogy az első két cég nem jelölte meg az ajánlatában, hogy 

finisherrel történik az aszfalt terítése, ezt kizárólag a harmadik cég írta bele az ajánlatába. 

Kiemeli, hogy az ajánlattevők közül kizárólag a harmadik cég, a TUBI-HANI Kft. vezetője 

nézte meg személyesen a felújításra szoruló utakat. A polgármester tájékoztatja a 

megjelenteket, hogy a személyes találkozás alkalmával megnézték a Mária-telepi temetőhöz 

vezető utat is, és megállapodtak abban, hogy az árajánlatban szereplő összegért még azt is 

felújítják. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Liber János képviselő 

 

Elmondja, hogy a TUBI-HANI Kft. ajánlatát tartja a legszimpatikusabbnak. Véleménye 

szerint, ha ezzel a céggel az önkormányzat meg lesz elégedve, akkor a jövőben is 

számíthatunk a munkájukra. 

 

Péntek László polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a TUBI-HANI Kft.-vel kössön 

szerződést a községi utak felújítására vonatkozóan. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata útfelújításról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa tér és két 

összekötő út, a Bajcsy Zs. utca egy szakasza, a Bajcsy Zs. utcai összekötő, valamint a 

Baracsi dombon lévő út felújítására vonatkozó árajánlatok közül, a TUBI-HANI Kft. 

bruttó 10.071.100 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

2./ A képviselő-testület az útfelújítással kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységgel 

Zeller Richárd szakembert bízza meg. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az utak felújítására vonatkozó 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi 

költségvetésről szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek 

figyelembevételével terjessze elő. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
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b) Óvoda tetőfelújítása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az 1-es óvoda tetőszerkezete 

nagyon rossz állapotban van.  

Emlékezteti a képviselőket, hogy egy korábbi döntésnek megfelelően három árajánlatot kért a 

tetőfelújításra vonatkozóan. Az első ajánlatot a Könnyű-Ép Kft. adta, az ajánlat bruttó 

5.176.685 Ft. A második ajánlatot a Szakonyi Építész Iroda Kft. adta, az ajánlata pedig bruttó 

5.460.779 Ft. A harmadik ajánlatot a Somogy Tető Kft. adta 5.600.479 Ft kivitelezési 

összegben. A polgármester kiemeli, hogy a legolcsóbb ajánlatot a segesdi székhelyű Könnyű-

Ép Kft. adta. Javasolja, hogy az 1-es óvoda tetőszerkezetének felújításával az önkormányzat a 

Könnyű-Ép Kft.-t bízza meg. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata tetőfelújításról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert 

Óvoda Segesd, Szabadság tér 6. szám alatt lévő épület tetőfelújítására vonatkozó 

árajánlatok közül, a Könnyű-Ép Kft. bruttó 5.176.685 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tető felújítására vonatkozó 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi 

költségvetésről szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek 

figyelembevételével terjessze elő. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

c) Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérése: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesdi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület elnöke, az egyesület megalakulásának 125. évfordulójára zászló adományozását 

kéri az önkormányzattól. Az évforduló 2017-ben lesz, amelyet tűzoltó verseny szervezésével 

ünnepelnének meg, illetve akkor kerülne sor a zászló átadására is. Javasolja, hogy az 

önkormányzat a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület részére zászlót adományozzon. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata zászló adományozásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület részére, a Segesdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 125. 

évfordulójának tiszteletére, egyesületi csapatzászlót adományoz. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csapatzászló megrendelésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

d) Emléktábla Szabó József tiszteletére: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban már volt szó Szabó 

József református lelkész emléktáblájának elkészíttetéséről. Elmondja, hogy Szabó tiszteletes 

hamvait elvitték a temetőből, de a sírhoz tartozó betontömböket otthagyták. Javasolja, hogy az 

emléktábla elkészítéséről és elhelyezéséről gondoskodjon az önkormányzat. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata emléktábla készíttetéséről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért Szabó József 

református lelkész emléktáblájának elkészíttetésével, és a református templomban 

történő elhelyezésével. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az emléktábla megrendelésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

e) Szakvélemények megrendelése: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a polgármesteri hivatal 

épületének felújítására vonatkozó pályázathoz szükség volt statikai és faanyagvédelmi 

szakvélemény beszerzésére. Ezek megléte az építésügyi hatóság engedélyének kiadása miatt 

váltak szükségessé. Elmondja, hogy az idő rövidsége miatt meg kellett rendelnie a 

szakvélemények elkészítését, kéri a testület utólagos jóváhagyását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2016. (IX. 16.) 

önkormányzati határozata szakvélemények megrendeléséről. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a polgármesteri hivatal épületének felújításához kapcsolódó építésügyi 

hatósági engedélyhez szükséges statikai és faanyagvédelmi szakvélemények 

megrendelésére. 

 

2./ A képviselő-testület a szakvélemények költségét, a tartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

f) Egyéb témák: 

 

Liber János képviselő 

 

Az alsósegesdi idős lakosság kérését tolmácsolva elmondja, hogy az alsósegesdi 

buszmegállóba szeretnének egy betonozott lábakon álló padot.  

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Az előtte szóló képviselő felvetéséhez kapcsolódva elmondja, hogy tőle pedig egy tetőt kértek 

a buszmegálló fölé, az iskolába járó gyermekek miatt. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselők felvetéseivel kapcsolatban elmondja, hogy meg fogja nézni, hogy meddig terjed 

az önkormányzati terület, mert közvetlenül az út melletti terület az a közúté. Véleménye 

szerint a padot a járda mellé lehetne tenni. 

 

Liber János képviselő 

 

Elmondja, hogy a Dózsa tér végén lévő kanyar nagyon balesetveszélyes, egyáltalán nem lehet 

belátni. Véleménye szerint oda egy tükröt kellene elhelyezni, amely megkönnyíteni a 

közlekedést. A balesetveszélyes útszakaszokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a Teleki 

utcából történő kikanyarodást a Tiliék előtti sövény nehezíti meg. Hangsúlyozza, hogy ezt a 

problémát is meg kellene oldani. 

 

Péntek Vince képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a posta épülete előtti hídfejet a károkozó megjavíttatta-e már. 

 

Péntek László polgármester 
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A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy többszöri felszólítás ellenére sem történt 

meg a hídfej kijavítása. Véleménye szerint az önkormányzatnak kellene kijavíttatni és annak 

költségét a károkozóra terheltetni. 

 

 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

Elmondja, hogy a Kossuth utcában és a Teleki utcában lévő díszfák közül nagyon sok 

tönkrement. Véleménye szerint ezeket mindenképpen pótolnia kellene az önkormányzatnak. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő felvetésére reagálva elmondja, hogy a szennyvízcsatornázás következtében sok 

díszfa tönkre ment. Véleménye szerint a Kossuth utcában lévő fák pótlásával várni kellene, az 

esetlegesen megvalósuló 68-as főút felújításáig. Ezzel szemben a Teleki utcában pótolni 

fogják a díszfákat. 

 

 

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

berekeszti. 

 

 

Kmf 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


