
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 9.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi Nor-
bert, Talián Attila, Péntek Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti 
meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett képviselő.  

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2015. (XI. 10.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

 1./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet elfoga-
dása. 

  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

2./ Egyéb ügyek. 

1./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet elfogadá-
sa. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, 
2016-ban is pályázott az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag támogatásra. A döntés alap-
ján Segesd Község Önkormányzata 2.457.450 Ft összegű támogatásban részesült, amely 
15.000 Ft/m3 + ÁFA áron számolva 129 m3 kemény tűzifát jelent. Elmondja, hogy a pályázati 
kiírásnak megfelelően készült el az önkormányzati rendelet, amely tartalmazza a támogatás 
benyújtásához szükséges kérelem nyomtatványát is. A kérelmek elbírálása a Pénzügyi és Szo-
ciális Bizottság hatáskörébe tartozik. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
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Elmondja, hogy bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és azt a tervezet szerint elfogadásra 
javasolja.  
Kiemeli, hogy az elbírálásra jogosult Pénzügyi és Szociális Bizottságnak oda kell figyelnie 
arra, hogy azok a személyek, akik a tavalyi évben eladták a szociális tűzifát, ne kapjanak 
2016-ban támogatást. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kaszó Zrt.-től és a Sefag-tól kért árajánlatot a tűzifára 
vonatkozóan. Hangsúlyozza, hogy amelyik cég olcsóbban adja, attól fogja megvásárolni az 
önkormányzat. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és 
a testület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyző-
könyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2016. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

2./ Egyéb ügyek. 

a) Takács Arabella közművelődési szakember helyettesítése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Takács Arabella közművelődé-
si szakember 2016. szeptember 5. napjától táppénzen van, és előre láthatólag nem tudni, hogy 
milyen hosszú ideig nem tudja ellátni a feladatait. Elmondja, hogy Takács Arabella távollété-
ben a művelődési házhoz kapcsolódó feladatokat, a múzeumhoz kapcsolódó feladatok mellett, 
Baranyai Zoltán közművelődési szakember látja el. Kiemeli, hogy a jogszabályok lehetőséget 
adnak arra, hogy Baranyai Zoltán részére helyettesítési díjat állapítson meg a testület. Javasol-
ja, hogy Baranyai Zoltán közművelődési szakember részére, visszamenőleg 2016. szeptember 
5. napjától, Takács Arabella távollétének idejére, Baranyai Zoltán illetménye 50 %-ának meg-
felelő helyettesítési díjat állapítsanak meg. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Gyöngyi Norbert képviselő 
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Elmondja, hogy véleménye szerint a művelődési házhoz és a múzeumhoz kapcsolódó felada-
tokat egy ember is el tudná látni, felesleges az önkormányzatnak két embert alkalmaznia. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy végig kell gondolnia a testületnek, hogy hosszú távon szüksége van-e az ön-
kormányzatnak kettő közművelődési szakemberre.  

Talián Bálint képviselő 

Véleménye szerint mindenképpen meg kell várni azt, hogy hogyan alakul Takács Arabella 
egészségi állapota. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint Takács Arabellának kell eldöntenie azt, hogy mit szeretne. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 
A polgármester javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2016. (XI. 9.) önkor-
mányzati határozata helyettesítési díj megállapításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyai Zoltán közművelő-
dési szakember részére, 2016. szeptember 5. napjától havonta bruttó 86.450 Ft összegű 
helyettesítési díjat állapít meg. A helyettesítési díj folyósítására, Takács Arabella távol-
létének ideje alatt kerül sor. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Mikulásnapi ajándékcsomag fedezetének biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy 290 fő 0-14 éves gyermek 
van a községben, őket szeretné az önkormányzat a hagyományokhoz híven megajándékozni. 
A csomag értéke gyermekenként kb. 400-500 Ft lenne. Javasolja, hogy 150.000 Ft összeget a 
testület biztosítson az ajándékcsomagok megvásárlására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2016. (XI. 9.) önkormány-
zati határozata fedezet biztosításáról.   

A képviselő-testület a tartalék terhére 150.000 Ft-ban biztosítja a Mikulásnapi ajándék-
csomagok pénzügyi fedezetét. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Dolgozók részére szaloncukor fedezetének biztosítása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzati dolgozók 
minden évben, karácsony előtt kaptak szaloncukrot. Szeretné ezt az idei évben is biztosítani a 
dolgozóknak, köztük természetesen az iskola pedagógusainak is. Kért árajánlatokat különbö-
ző cégektől, a jó minőségű, de elfogadható áru szaloncukrot fogja megrendelni. Javasolja, 
hogy a testület 150.000 Ft-ot biztosítson szaloncukor vásárlására a 120 fő dolgozó részére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2016. (XI. 9.) önkormány-
zati határozata fedezet biztosításáról.   

A képviselő-testület a tartalék terhére 150.000 Ft-ban biztosítja a dolgozók részére nyúj-
tott szaloncukor pénzügyi fedezetét. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Tájékoztatás a szippantott szennyvízzel kapcsolatos problémákról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szippantott szennyvíz elhe-
lyezésével kapcsolatban problémák merültek fel. Elmondja, hogy a DRV Zrt. nem engedi Ko-
vács Ferenc vállalkozónak leüríteni a szennyvizet az új telephelyre, mivel nem kötöttek még 
szerződést egymással. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a vállalkozó felmondta az önkor-
mányzat és közte lévő közszolgáltatási szerződést, mivel a vállalkozó a DRV Zrt. által megha-
tározott ártalmatlanítási díjat nem tudja érvényesíteni a lakosság felé, tehát veszteségesen mű-
ködne. Elmondja, hogy az önkormányzat jelezte a katasztrófavédelemnek a település ellátat-
lanságát, ezzel kapcsolatban pénteken kell menniük, egyeztetni Pécsre. A DRV Zrt. szerint 
megoldás lenne, ha az önkormányzat kompenzálná a vállalkozó többletköltségét, azonban az 
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önkormányzatot erre egyetlen jogszabály sem kötelezi. Hangsúlyozza, hogy a legfőbb prob-
léma az, hogy csak a vállalkozót köti a rezsicsökkentés, a DRV Zrt.-t pedig egyáltalán nem. A 
polgármester a közszolgáltatóra vonatkozó vállalkozási szerződés egyes pontjait is problé-
másnak tartja.  

Kérdések és hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Felmerül benne a kérdés, hogy jogilag engedélyezett-e az, hogy a DRV Zrt. árat emelhet, a 
vállalkozó viszont nem. 

Péntek László polgármester 

Kiemeli, hogy ő teljesen mértékben elfogadja a DRV Zrt. azon álláspontját, hogy egy új te-
lephelyen, új technológia alkalmazása mellett emelkednek a költségek. De azt nem tudja elfo-
gadni, hogy a vállalkozó nem emelhet árat. Elmondja, hogy az is kérdéses, hogy a vállalkozó 
a régi telephelyen mire fizetett ártalmatlanítási díjat, mikor ott semmilyen ártalmatlanítás nem 
volt. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. küldött az önkormányzatnak egy együttműkö-
dési megállapodás tervezetet az adatszolgáltatásra és adósságkezelésre vonatkozóan. Elmond-
ja, hogy ennek lényege az, hogy az önkormányzat segély nyújtásával támogassa a vízdíjhátra-
lékok csökkenését. Véleménye szerint addig, amíg nem születik egyezség a DRV Zrt.-vel a 
szippantott szennyvízzel kapcsolatban, addig ne kössék meg az együttműködési megállapo-
dást. 

e) Tájékoztató a Nemzeti Címer Bizottság megalakulásáról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy megalakult a Nemzeti Címer 
Bizottság, amelynek feladata a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok ter-
vezett és már meglévő címereiről címertani szakmai szempontok alapján vélemény kialakítása 
és szükség esetén javaslatok megfogalmazása.  

f) Bosnyák János nyilatkozatának megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Bosnyák János segesdi la-
kós, 2016. október 27.-én küldött nyilatkozatában lemondott a tulajdonában lévő 7562 Se-
gesd, Széchenyi utca 22. szám alatti lakóházhoz tartozó kert műveléséről és hozzájárult ah-
hoz, hogy a kertet az önkormányzat művelje meg. Javasolja, hogy a testület járuljon hozzá a 
kert önkormányzat általi megműveléséhez. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2016. (XI. 9.) önkormány-
zati határozata kert műveléséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a 7562 Segesd, Szé-
chenyi utca 22. szám alatti lakóházhoz tartozó kert, önkormányzat általi megművelésé-
vel. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) Egyéb témák: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy tegnap volt Harmath István temetése. Elmondja, hogy ma-
radt 110.000 Ft-ja a szociális otthonban, a temetés pedig 175.000 Ft-ba került, így a Segesdért 
Alapítvány biztosította a hiányzó 65.000 Ft-ot. Kiemeli, hogy fontosnak érezte, hogy Harmath 
István az édesanyjával legyen egy sírban.  

Péntek László polgármester 

Az alpolgármester úr által elmondottakra reagálva hangsúlyozza, hogy 2017-ben az Alapít-
vány finanszírozásának 65.000 Ft összegű megemelését fogja javasolni. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a Harmath féle ház nagyon rossz állapotban van. Véle-
ménye szerint legjobb lenne lebontani az egész ingatlant. Javasolja, hogy addig, amíg eldől az 
ingatlan sorsa, a palákat igazítsák meg rajta az önkormányzat dolgozói, nehogy baleset követ-
kezzen be. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a Kossuth utcában a „Fisli-féle” ház udvarán van egy nagyon rossz állapot-
ban lévő ingatlanrész. Jó lenne, ha a tulajdonosok lebontanák, mert az utcaképet is rontja. 

Liber János képviselő 
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Elmondja, hogy többször felmerült már a szennyvízberuházás utáni útjavítások szükségessé-
ge. Véleménye szerint nagyon sok a javításra váró útszakasz. Elmondja, hogy végig fog men-
ni a községben és összeírja azokat a helyeket, ahol javításra van szükség. Megkérdezi, hogy a 
bertalanpusztai úttal kapcsolatban történt-e valami. 

Péntek László polgármester 

A községben lévő útszakaszok javításával kapcsolatban elmondja, hogy a kivitelező cég alakí-
tott egy helyi céget, amely el fogja végezni 2017. tavaszán az útfelújításokat. A Bertalanpusz-
tára vezető úttal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a kivitelező cég fel lett szólítva a 
helyreállításra, de erre nem reagáltak. Elmondja, hogy kért árajánlatot az út helyreállítására 
vonatkozólag, melynek költsége öt millió forint lenne. A kivitelező céget ügyvédi megkeresés 
útján érte el az önkormányzat, amikor is ígéretet tettek a helyreállításra. Ez a mai napig nem 
történt meg, tehát az önkormányzatnak meg kell tennie a szükséges, további lépéseket.  

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


