J e g y z ő k ö n y v
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 19.-én, az
önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron
következő nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés
Henriett, Gyöngyösi Norbert, Péntek Vince, Talián Bálint Attila és Liber János képviselők,
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző.
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2016. (X. 19.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:
Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
Előadó: Péntek László polgármester
2./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása.
Előadó: Péntek László polgármester
3./ 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:
Kiegészítés nincs.
Kérdés nincs.
Hozzászólások:
Liber János képviselő
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Elmondja, hogy végignézte a felújított községi utakat. Véleménye szerint mindegyik nagyon
jó lett, kivéve a Bajcsy Zs. utcában a Péntekék előtti szakaszt, mert az szerinte borzalmasan
néz ki.
Péntek László polgármester
A képviselő úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az adott útszakasz mart aszfalttal lett
terítve, mivel nem tudott a tömörítő gép egy vezeték miatt bemenni az utcába. Elmondja,
hogy amennyiben lesz pénze jövőre az önkormányzatnak, akkor fognak ráhúzni még egy réteget. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a temetőig is meg lett csinálva az út, de tovább nem.
A teljes útszakasz ott 600 méter körül lett volna, azonban az út közepe körül van egy faipari
vállalkozás, ahova hatalmas tömegű kamionok mennek, tehát az út egyből tönkrement volna.
A faipari vállalkozással kapcsolatban elmondja, hogy már többször szóltak a cég vezetőjének,
hogy ne pakoljanak ki a közterületre, azonban ez idáig hasztalan volt. Kéri a jegyző asszonyt,
hogy ismételten szólítsák fel a vállalkozót a közterületről történő elpakolásra.
Dr. Varga Katalin jegyző
Elmondja, hogy a közterület használatáról, valamint a közösségi együttélésről szóló önkormányzati rendeletek adnak alapot a vállalkozó felszólítására.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra
bocsátja. A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
képviselő-testület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2016. (X. 19.) 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 tervezett
községi utak, valamint a második világháborús emlékmű körüli terület felújítása megtörtént.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy pályázati lehetőségek nyílnak az emlékművek teljes felújítására vonatkozóan, ezt mindenképpen meg kell próbálnia igényelni az önkormányzatnak.
Elmondja, hogy részt vett a polgármesterek találkozóján, ahol az ASP rendszerről is szó volt.
Már megkezdődtek az erre irányuló oktatások, amelyeken a közös hivatal köztisztviselői
vesznek részt. Az önkormányzatnak 2017. január 1. napjával kötelező csatlakoznia a rendszerhez. Kiemeli, hogy a kormányzat nagy reményt fűz az ASP rendszer működéséhez, de egy
év múlva már többet tud erről mondani. Javasolja a beszámoló elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.
Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2016. (X. 19.) 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./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő területek nagy részének bérleti szerződései 2016. december 31. napjával lejárnak. Elmondja, hogy
az ügyintéző levélben tájékoztatta a jelenlegi bérlőket, akik közül ketten már visszajeleztek,
hogy a jövőben is bérelni kívánják az ingatlanokat. Javasolja, hogy az előterjesztésben leírtak
szerint az önkormányzat a jövőben is adja bérbe a szóban forgó belterületi ingatlanokat.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester először Kovács Sándorné segesdi lakós kérelmét bocsátja szavazásra.
Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2016. (X. 19.) önkormányzati határozata ingatlan bérbeadásáról.
1./ A képviselő-testület a Segesd belterületén önkormányzati tulajdonban lévő 309 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 2.119 m2 nagyságú ingatlant,
2017. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig, Kovács Sándorné 7562 Segesd,
Rózsadomb utca 13. szám alatti lakos részére bérbe adja.
2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészlet éves bérleti díját 3 Ft
összegben határozza meg, négyzetméterenként.
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3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
A polgármester a döntés meghozatalát követően Imrei István kérelmét bocsátja szavazásra.
Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2016. (X. 19.) önkormányzati határozata ingatlanok bérbeadásáról.
1./ A képviselő-testület a Segesd belterületén önkormányzati tulajdonban lévő 379, 380,
381, 382, 385, 387, 388 és 504 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelési
ágú ingatlanokat, 2017. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig, Imrei István
7562 Segesd, Rákóczi utca 44. 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 szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

3./ Egyéb ügyek
a) Megbízási szerződés elfogadása:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ASP rendszer kiépítésére
irányuló pályázatban, Fentős Károly egyéni vállalkozó végzi a szabályozatok kötelező felülvizsgálatát és módosítását. Kiemeli, hogy a megbízási díj 840.000 Ft, de ez 100 %-ban KÖFOP támogatásból valósul meg utófinanszírozás keretében. A polgármester javasolja, hogy a
testület az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés tervezetét fogadja el.
A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2016. (X. 19.) 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-16-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében, az ASP
szolgáltatásokhoz való csatlakozási folyamat során az Informatikai Biztonsági Sza-
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bályzat, az Iratkezelési Szabályzat, valamint a Pénz és Értékkezelési Szabályzat felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó megbízási szerződést, a jegyzőkönyv melléklete
szerint jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület a megbízási szerződésben szereplő 840.000 Ft összegű megbízási díjat pozitív támogatói döntés esetén biztosítja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására és a további szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

b) Kovacsics Csaba r. alezredes kinevezésének véleményezése:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Rendőr-Főkapitányság megkereste az önkormányzatot az új rendőrkapitány kinevezésének véleményezésével kapcsolatban. A polgármester ismerteteti, hogy Dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, Kovacsics Csaba r. alezredest tervezi kinevezni a Somogy Megyei
Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagyatád kapitányságvezetői beosztásába. A polgármester ismerteti Kovacsics Csaba életpályáját.
A polgármester javasolja, hogy a testület véleményezze Kovacsics Csaba r. alezredes kinevezését.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2016. (X. 19.) önkormányzati határozata kinevezés véleményezéséről.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovacsics Csaba r. alezredes
Úrnak a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagyatád kapitányságvezetői kinevezését támogatja, javasolja kapitányságvezetői megbízását.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

c) Tájékoztató napelemes park létrehozásáról:
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy egy napelemeket
gyártó cég megkereste őt azzal, hogy a község valamely közművesített területén napelem parkot hozna létre. Elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs megfelelő belterületi ingatlana, a
külterületi ingatlanok pedig bérbe vannak adva. Véleménye szerint nem kell egyenlőre foglalkoznia ezzel a kérdéssel a testületnek.
A képviselő-testület minden tagja egyetért a polgármester által mondottakkal.

d) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy támogatási kérelem érkezett a
Medicopter Alapítványtól. Az alapítvány életmentő eszközök megvásárlásához kér támogatást. A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat 20.000 Ft összegű támogatást biztosítson a Medicopter Alapítvány részére.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A támogatásra vonatkozó javaslatát a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2016. (X. 19.) önkormányzati határozata támogatás biztosításáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medicopter Alapítványnak
20.000 Ft összegű támogatást biztosít, a szükséges életmentő eszközök megvásárlásához.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

e) Buszmegálló nevének változása:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közlekedéstudományi Intézet egy javaslat kapcsán kereste meg az önkormányzatot. A javaslat a „Segesd, bolt” elnevezésű megálló nevének „Segesd, Tüskevár” névre változtatásra irányul. Javasolja, hogy az önkormányzat testülete adjon hozzájárulást a megállóhely átnevezésére.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza:
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 218/2016. (X. 19.) önkormányzati határozata megállóhely átnevezéséről.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „Segesd, bolt” elnevezésű autóbusz megállóhely, „Segesd, Tüskevár” névre változzon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

f) Tájékoztató az október 23.-i ünnepségről:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az október 23.-i ünnepség
megtartására október 21.-én pénteken kerül sor. Elmondja, hogy 18 órakor lesz a koszorúzás
és az emléktábla avatás a második világháborús emlékműnél. Ezt követően 19 órakor a művelődési házban veszi kezdetét az ünnepség. A művelődési házban Szászfalvi László országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet és sor kerül a községi kitüntetések átadására is.

g) 80 év felettiek köszöntése:
Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 80 év felettiek köszöntése október 28-án, 15 órakor lesz a művelődési ház nagytermében. Elmondja, hogy minden évben kapnak ajándékot az idősek, az idei évben naptárral és díszdobozzal köszönti őket
az önkormányzat.
Kiemeli, hogy a szokásokhoz híven az iskolások és az RSZSZK-ban működő klub tagjai adnak elő egy, az alkalomhoz illő műsort. A polgármester javasolja, hogy a testület az időseknapi rendezvényre 200.000 Ft összeget különítsen el a tartalék terhére.
Kérdés nincs.
Hozzászólások:
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Kéri, hogy az ünnepségre a háziorvosi asszisztens nőket is hívja meg az önkormányzat, mivel
ők is sokat foglalkoznak az idős emberekkel.
Péntek László polgármester
Jónak tartja az alpolgármester úr javaslatát, és elmondja, hogy kb. 100 fő vesz részt az időseknapi rendezvényen, ebből 62 fő a nyolcvan év feletti személy. Az időseket 10 fő fogja kísérni.
Elmondja, hogy volt olyan megjegyzés a községben, hogy a szociális otthon lakói közül is
meg kellene hívni a 80 év felettieket. Ezzel kapcsolatban a polgármester megjegyzi, hogy
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soha nem hívták meg őket, tekintettel arra, hogy ezen személyek többsége soha nem volt segesdi lakós.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2016. (X. 19.) önkormányzati határozata idősek-napi rendezvényről.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek-napi rendezvény kiadásainak fedezetére 200.000 Ft összeget határol el, amely összeget a tartalék terhére
biztosítja a testület.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

h) Harmath-féle házzal kapcsolatos ügyek megtárgyalása:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat megvásárolta
Tóth Mária bertalanpusztai lakóházát, Tóth Mária pedig megvásárolta az önkormányzati tulajdonban lévő Harmath-féle ingatlant. A vevő a szerződés aláírását megelőzően megtekintette
az ingatlant, tudta, hogy milyen rossz állapotban van. Elmondja, hogy az önkormányzat arra
tett ígéretet, hogy teljesen kipakolja a lakóházat, tehát ennyiben segít Tóth Máriának. Kiemeli,
hogy az önkormányzat teljesítette, amit ígért, de az egész házat nem tudja és nem is akarja
felújítani. Elmondja, hogy Tóth Mária azt szeretné, ha az önkormányzat felújítaná az általa
megvásárolt ingatlant.
Kérdés nincs.
Hozzászólások:
Gyöngyösi Norbert képviselő
Elmondja, hogy az ingatlan teljesen ki lett pakolva, de jelenleg lakhatatlan. Beszélt a helyi
tüzép vezetőjével, aki építőanyagot bocsátana Tóth Mária rendelkezésére, de azt meg nincs
aki beépítse.
Talián Bálint képviselő
Véleménye szerint nem kell ezzel foglalkoznia az önkormányzatnak, mivel az önkormányzat
azt, amit ígért, teljesítette. A vevő megnézte az ingatlant, és ilyen állapotban is kellett neki.
Kiemeli, hogy ez idáig is sokat segített az önkormányzat Tóth Máriának.
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
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Véleménye szerint a község fő utcájával, azaz a Kossuth utcával is kellene foglalkoznia az
önkormányzatnak. Elmondja, hogy készített egy előterjesztést, és kéri a képviselőktől, hogy
tanulmányozzák át. Szeretné, ha a következő testületi ülésen napirendre vennék és megbeszélnék.
/Az alpolgármester minden jelen lévőnek kiosztja az általa készített előterjesztést/

i) Belterületi és külterületi térkép megrendelése:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló belterületi és külterületi térképek nagyon rossz állapotban vannak. Elmondja, hogy
felmerült a rendezési terv módosításának igénye, ehhez pedig jobb minőségű térképekre van
szüksége az önkormányzatnak. A Nagyatádi Földhivatali Osztály tájékoztatása szerint a Segesd belterületére és külterületére vonatkozó 1:2000 és 1:10.000 méretarányú térképszelvények ára 144.200 Ft-ba kerülne. Javasolja a térképek földhivataltól való megrendelését.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2016. (X. 19.) önkormányzati határozata térképek megrendelésétől.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Segesd belterületre vonatkozó, 1:2000 méretarányú, valamint a Segesd külterületre vonatkozó
1:10000 méretarányú térképszelvények megrendelésével. A testület a térképszelvények
költségét, azaz 144.200 Ft összeget a tartalék terhére biztosítja.
2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a térképszelvények megrendelésére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
j) Egyéb témák:
Takácsné Illés Henriett képviselő
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a segesdi általános iskola évek óta, minden év októberében meghívja a nyugdíjas pedagógusokat és megvendégelik őket. Elmondja, hogy idén is így
szerették volna, de az önkormányzat erre nem biztosított támogatást. Szeretné megbeszélni,
hogy miért alakult ez így. Kiemeli, hogy ő „két tűz között” van, mivel egyrészt az általános
iskola pedagógusa, másrészt pedig képviselő is. Hangsúlyozza, hogy tisztában van azzal,
hogy az önkormányzat mennyi mindent biztosít az iskolának, annak ellenére, hogy már nem
hozzá tartozik.
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Péntek László polgármester
A képviselő asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat sok mindent
ad az általános iskolának. Véleménye szerint egy ilyen ünnepséget intézményen belül kell
megoldania a dolgozóknak.
Péntek Vince képviselő
Elmondja, hogy számára is kényes ez a kérdés, mivel hosszú évekig az általános iskola igazgatója volt, és éveken át biztosítani tudták a nyugdíjasok megvendégelését. Tájékoztatja a
megjelenteket, hogy 1999-ben volt először a nyugdíjas dolgozók találkozója, akkor intézményi költségvetésből valósult meg. Ezt követően pedig az önkormányzat segítette anyagilag az
ünnepség lebonyolítását. Furcsának találja, hogy egy hagyomány megszakad ebben az évben.

Péntek László polgármester
Hangsúlyozza, hogy az igazgató asszonnyal ezt megbeszélték és a kisebb közösségeknek,
mint például az óvodai és az önkormányzati dolgozóknak is ez a véleménye.

Péntek Vince képviselő
Nem érti, hogy miért akkora probléma egy ebéd kifizetése az önkormányzatnak.

Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Felteszi a kérdést, hogy ez most a pénzről szól vagy valamilyen személyes ügyről.

Péntek László polgármester
Elmondja, hogy összesen több, mint 70 emberről van szó, és nem tudja, hogy erre szükség
van-e. A községben kb. 600 fő nyugdíjas személy van. Emlékezteti a megjelenteket, hogy volt
olyan próbálkozás, hogy mindenkit hívjanak meg egy ünnepségre, ez azonban nem sikerült.

Liber János képviselő
Kiemeli, hogy a konyhai dolgozókról mindenki megfeledkezik. Elmondja, hogy róluk „húzzák le a legtöbb bőrt”. Ha valamilyen rendezvény van a községben mindig ők főznek és véleménye szerint semmilyen elismerésben nem részesülnek.
Péntek László polgármester
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Elmondja, hogy nem ért egyet ezzel az egésszel, és nem érti, hogy miért kellett ebből ekkora
ügyet csinálni. Ennek ellenére javasolja, hogy az önkormányzat 40.000 Ft összeggel támogassa a nyugdíjas pedagógusok megvendégelését.
Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2016. (X. 19.) önkormányzati határozata iskolai rendezvény támogatásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40.000 Ft összegű támogatást biztosít a nyugdíjas pedagógusok megvendégeléséhez, a tartalék terhére azzal,
hogy a támogatás összegével az igazgató-helyettes asszony, az önkormányzat nevére
kiállított számlával számoljon el.
2./ A támogatási összeg átvételére és az elszámolás kötelezettségével terhelt személy,
Vidák Ákosné 7562 Segesd, Kossuth utca 78. szám alatti lakós.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.

Kmf.

Péntek László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

