
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 
következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett, Gyöngyösi Norbert, Talián Attila, Péntek Vince és Liber János képviselők, valamint 
a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a Segesd Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, valamint dr. Varga Katalin jegyző. 
Az ülésen jelen van 3 fő segesdi lakós. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a jelenléti ív szerinti meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt meg-
nyitja. 

A polgármester módosító javaslatot tesz a napirendhez. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
15. napirendként tárgyalja meg a Segesdi Tündérkert Óvoda alapító okiratának módosítását, 
tehát az egyéb ügyek a 16. napirendi pontban kerül megtárgyalásra. 

A polgármester a módosított napirendi javaslatot szavazásra bocsátja. 

A módosított napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati 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 III. negyedévi végrehajtásá-
ról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ A temetői díjak felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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6./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

8./ Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

9./ Javaslat az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására. 
Előadó: Péntek László polgármester 

10./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos díj-
kalkuláció megtárgyalása, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 
rendelet módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

11./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításá-
nak helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására vonatkozó közszol-
gáltatási szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

12./ Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval a hó-eltakarításra vonatkozó szerződés felül-
vizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

13./ A Segesdi Fűrészüzem Kft. közterület foglalásával kapcsolatos problémák megtár-
gyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

14./ A község megjelenését, látványát elsődlegesen adó Kossuth utca fejlesztésének 
megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

15./ A Segesdi Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

16./ Egyéb ügyek. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti tevékeny-
ségről. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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

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 233/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati 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 testületi ülés óta eltelt eseményekről. Tájékoztatja a megje-
lenteket, hogy november 11.-én Pécsen, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 
egyeztetésen vettek részt a szippantott szennyvízzel kapcsolatban. Ennek előzményeként el-
mondja, hogy a DRV Zrt. megemelte az ártalmatlanítási díjat, azonban a közszolgáltató a re-
zsicsökkentés miatt nem emelhetett árat a lakosság felé, így felmondta szeptember hónapban 
a szerződést az önkormányzattal. Elmondja, hogy a DRV Zrt. javaslata az volt, hogy a vállal-
kozó veszteségét az önkormányzat kompenzálja. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyez-
tetésre a DRV Zrt. részéről olyan személyek jöttek el, akik nem hozhattak önálló döntéseket, 
tehát végül az önkormányzati kompenzációban egyeztek meg. Elmondja, hogy nem a kom-
penzáció összege a lényeg, hanem az, hogy a DRV Zrt. semmiben sem volt partner az egyez-
tetésen. Véleménye szerint azokat a háztartásokat, akiknek van lehetősége rákötni a csatorná-
ra, határidő tűzésével erre rá is kell kényszeríteni. Ebből következőleg az önkormányzat általi 
kompenzáció összege is csökkeni fog. 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy november 22.-én kistérségi társulási ülésen 
vett részt, ahol a fő téma a központi orvosi ügyelet volt. Elmondja, hogy az ügyeletet jelenleg 
egy budapesti cég látja el és év végéig van velük szerződése a társulásnak. A szerződés szerint 
250 Ft/lakós hozzájárulás terheli az önkormányzatokat. Az ellátó cég a hozzájárulás összegét 
januártól 390 Ft/lakósra akarta emelni, azonban ezt a polgármesterek nem fogadták el. El-
mondja, hogy a polgármesterek döntésének megfelelően új közbeszerzést fognak kiírni, addig 
a hatályos szerződést a magasabb hozzájárulási összeggel meghosszabbították áprilisig. Ki-
emeli, hogy ezt követően a közbeszerzés nyertese lesz a szolgáltató. 
A polgármester elmondja, hogy november 23.-án részt vett a Nyugdíjasok Szervezetének So-
mogy Megyei Egyesülete 25 éves megalakulására szervezett ünnepi közgyűlésén. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 
Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 234/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati 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 III. negyedévi végrehajtásá-
ról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke  

Az elnök elmondja, hogy bizottsága az előterjesztés megtárgyalta, és megállapítja, hogy 
összességében a teljesítés és a felhasználás is időarányos. Kiemeli, hogy a bevételek 81 %-
ban, a kiadások pedig 71 %-ban teljesültek szeptember végéig. A bevételeken belül kiemeli az 
adóbevételek kimagasló teljesülését. Megállapítja, hogy a kiadások teljesülése is megfelelő, 
mivel az alacsonyabb teljesítés nem feladatelmaradás eredménye. Bizottsága a beszámolót, az 
előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a háromnegyed éves költségvetési beszámolóról. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének harmadik negyedévi 
végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Segesdi Tündérkert Óvoda beszámolójá-
val – az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A temetői díjak felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester  
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Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetőre vonatkozó 
díjakat évente felül kell vizsgálni. Ismerteti a hatályos önkormányzati rendelet szerinti díjtéte-
leket. A polgármester javasolja,  hogy képviselő-testület  a díjtételekre vonatkozó módosítási 
szándékról hozzon határozatot. Javasolja, hogy az önkormányzat ne emeljen árat, mivel a je-
lenleg hatályos árak 2015. január 1-jén léptek hatályba. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 236/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 18/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a 
temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat 
módosítani nem kívánja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló tudomásul vételére vonatkozó javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja.  

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 237/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata társulási beszámolóról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban ellátott feladatok 
végzéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

            Határidő: értelem szerint 
            Felelős: Péntek László polgármester 



#  6

5./ A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester kérésére dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, 
hogy a belső ellenőrzési társulás megszűnésével, megbízás alapján látja el az önkormányzat a 
belső ellenőrzési tevékenységet. Az I-Audit Kft. megküldte az önkormányzat 2017. évi belső 
ellenőrzési tervét. A terv szerint az ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetési rendelettervezete megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A 
belső ellenőrzési terv tartalmazza annak megállapítását is, hogy az önkormányzat által a civil 
szervezeteknek nyújtott támogatások felhasználása és elszámolása megfelelően történt-e. Az 
ellenőrzés továbbá arra is irányul, hogy az önkormányzat használatában lévő gépjárművek 
üzemeltetése megfelel-e a jogszabályoknak, illetve belső szabályzatokban foglaltaknak. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Péntek László polgármester javasolja a 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyását. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a belső ellenőrzésről.   

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzés 
keretében a 2016. évi költségvetési rendelettervezettel, a civil szervezeteknek nyújtott 
támogatások felhasználásával és elszámolásával, valamint az önkormányzat használatá-
ban lévő gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos szabályszerűségi vizsgálat elvégzé-
sét határozza meg. 

2./ A testület utasítja a polgármestert arra, hogy a 2017. évi tervezett belső ellenőrzési 
feladatokra a megbízási szerződést kösse meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester nem javasol változtatást az általános iskolai felvételi körzetek esetében. 
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Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a felvételi körzetekről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általá-
nos Iskola felvételi körzethatárát továbbra is Segesd község közigazgatási területére 
javasolja megállapítani. 

2./ Segesd község Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába járó hátrányos hely-
zetű gyermekek száma 23 fő, általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 58 fő. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Épí-
tésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és Ható-
sági Osztályát a testület döntéséről értesítse. 

Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

7./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő terüle-
tek 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. Fontosnak tartja, hogy az önkormányzat 
ingatlanai hasznosítva legyenek. Javasolja, hogy az előterjesztésben leírtak szerint az önkor-
mányzat a jövőben is adja bérbe a szóban forgó belterületi ingatlanokat. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester először Vidák Ákosné segesdi lakós kérelmét bocsátja szavazásra. 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata ingatlanok bérbeadásáról. 
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1./ A képviselő-testület a Segesd belterületén önkormányzati tulajdonban lévő 980, 
990, 991 és 997 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlano-
kat, 2017. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig, Vidák Ákosné 7562 Segesd, 
Kossuth utca 78. 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 

A polgármester a döntés meghozatalát követően Végh József kérelmét bocsátja szavazásra. 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 241/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata ingatlanok bérbeadásáról. 

1./ A képviselő-testület a Segesd belterületén önkormányzati tulajdonban lévő 391, 
392 és 951 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanokat, 
2017. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig, Végh József 7562 Segesd, Dózsa 
tér 2. 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 

8./ Belterületbe vonási eljárás kezdeményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a belterületbe vonás kezdeményezésére a Ferrokov Kft. telep-
helyének bővítése miatt kerül sor. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a belterületbe vonás 
nem igényel rendezési terv módosítást, mivel az adott ingatlanok a belterületi határvonalon 
belül vannak. A polgármester javasolja az adott ingatlanok belterületbe vonására irányuló eljá-
rás megindítását. 



#  9

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata belterületbe vonás kezdeményezéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Talián Szabolcs 
7562 Segesd, Pálmaház utca 11. szám alatti lakós tulajdonát képező Segesd Külterület 
064/21 hrsz.-ú, „kivett iroda udvar és szántó” művelési ágú, 2.880 m2 alapterületű, va-
lamint a Segesd Külterület 064/32 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 3.795 m2 alapterületű 
ingatlanok belterületbe vonásával. 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Talián Bálint At-
tila 7562 Segesd, Széchenyi utca 56. szám alatti lakós tulajdonát képező Segesd Külte-
rület 064/22 hrsz.-ú, „kivett udvar 2 állandó jellegű épület” művelési ágú, 2.718 m2 
alapterületű ingatlan belterületbe vonásával. 

3./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Ferrokov Vas és 
Fémipari Kft. tulajdonát képező Segesd Külterület 064/33 hrsz.-ú, „kivett gazdasági 
épület, udvar” művelési ágú, 2.782 m2 alapterületű ingatlan belterületbe vonásával. 

4./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az EKO-TUR Tu-
risztikai és Kereskedelmi Kft. tulajdonát képező Segesd Külterület 064/34 hrsz.-ú, 
„kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú, 5.371 m2 alapterületű ingatlan 
belterületbe vonásával. 

5./ A képviselő-testület megállapítja, hogy Segesd Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a Helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002. (X. 15.) Kt. számú rendele-
tével elfogadott Szabályozási Terv alapján, az 1./ - 4./ pontban megjelölt ingatlanok 
közvetlenül a belterület mellett, „ipari és mezőgazdasági üzemi terület” övezetben he-
lyezkednek el, a tervezett új belterületi határon belül, tehát belterületbe vonhatóak. 

6./ Az 1./ - 4./ pontban megjelölt ingatlanok a belterületbe vonást követően kerülnek 
végleges hasznosításra. Az ingatlanok tulajdonosai a Településszerkezeti Terv és a 
Szabályozási Terv alapján 4 éven belül tényleges felhasználást terveznek. 

7./ Területfelhasználási cél: A Ferrokov Vas és Fémipari Kft.-hez kapcsolódó telephely 
bővítése. 

8./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az 1./ - 
4./ pontokban meghatározott ingatlanok tulajdonosait. 
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9./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Somogy Megyei Kor-
mányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztályánál a belterületbe 
vonási eljárást megindítsa, a földvédelmi eljárással kapcsolatban Segesd Község Ön-
kormányzata képviseletében eljárjon. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

9./ Javaslat az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester felkéri Liber Jánost, az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
elnökét, hogy terjessze elő a bizottság véleményét. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta, a további véleményeztetési eljárásra alkalmas-
nak tartja. A Bizottság a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a jelenlegi helyzet kényelmesebb a háziorvosoknak, mivel nem kell ügyeletet 
vállalniuk. A korábbi ügyeleti rendszerben már elege lett a háziorvosoknak abból, hogy a 
nagyatádi polgármester semmit sem engedett fejleszteni, a díjukra vonatkozó emelést is fo-
lyamatosan lesöpörte a napirendről. Hangsúlyozza, hogy a kistérségi társulás jelenleg többet 
fizet az ellátást biztosító cégnek, mint amennyit korábban a háziorvosok kértek volna. Kieme-
li, hogy a korábbi rendszerben mindig Nagyatád járt jól, és nem a környező települések. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy meg tudja erősíteni az alpolgármester úr által elmondottakat, mivel ő is annak 
a bizottságnak a tagja volt a kistérségben, amely az ügyelettel is foglalkozott.  

Miután több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 

A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 243/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 
rendelettervezetről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás-
ról és körzeteinek kialakításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerinti tarta-
lommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt rendeletter-
vezetet véleményezés céljából küldje meg az az alapellátást végző Dr. Mohr Tamás há-
ziorvosnak, Dr. Borbás Attila fogszakorvosnak és Miklai Mónika védőnőnek, valamint 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.). 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglaltak alapján vé-
leményezett rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze 
elő. 

4./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az egészségügyi alapellá-
tásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján elfogadja 
az előterjesztés mellékletét képező megállapodást a fogorvosi körzetre vonatkozóan. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 

Határidő: 1./ pont esetében azonnal 
Határidő: 2./ pont esetében 2016. november 30. 
Határidő: 3./ pont és 4./ pont esetében a soron következő testületi ülés 
Felelős: Péntek László polgármester és dr. Varga Katalin jegyző 

10./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos díj-
kalkuláció megtárgyalása, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló ren-
delet módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző röviden ismerteti az írásos előterjesztést, és kiemeli, hogy a közszolgáltatási díj a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozóan a közületek esetében emel-
kedik, a természetes személy fogyasztók esetében viszont nem változik a tavalyi évhez ké-
pest.  
Elmondja, hogy a vállalkozó a rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabály kötelező figyelembe 
vétele miatt nem emelhet árat a háztartások felé. Ezzel szemben a DRV Zrt. megemelte a vál-
lalkozó által fizetendő ártalmatlanítási díjat.  

Kérdés nincs. 
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Hozzászólások: 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Összegzés képen elmondja, hogy a vállalkozó veszteségét az önkormányzat fogja kompenzál-
ni. A bizottság véleménye szerint érdemes lenne fellépni a DRV Zrt.-vel szemben. Bizottsága 
a rendeletmódosítás tervezetét megtárgyalta és az előterjesztés szerint javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 

Péntek László polgármester 

Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat kötelező feladata a közszolgáltatás biztosítása. El-
mondja, hogy a díjkalkuláció szerint a vállalkozó kizárólag a közületekre vonatkozóan emelt 
árat. 

A polgármester először a díjkalkulációra vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra.  

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata díjkalkuláció elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács Ferenc egyéni 
vállalkozó által készített, az előterjesztés mellékletét képező díjkalkulációt elfogadja. 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja a lakossági fogyasztók esetében 
2016. évhez képest 2017. évre vonatkozóan változatlan marad, a közületi fogyasztók 
esetében pedig 2016. évhez képest 2017. évre vonatkozóan emelkedik. 

3./ A képviselő-testület egyet ért azzal, hogy az önkormányzat a lakossági fogyasztók-
tól 2017. évben elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyi-
sége alapján, Kovács Ferenc egyéni vállalkozó részére nettó 487,9 Ft/m3 összegű 
kompenzációt térítsen meg. 

4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevé-
teléről szóló 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendeletet vizsgálja felül. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

A díjkalkulációra vonatkozó döntés meghozatalát követően, a polgármester a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötele-
ző igénybevételéről szóló rendelet módosítását bocsátja szavazásra. 
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A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos  

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

szóló 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

11./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 
helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval kötött közszolgáltatási szerző-
dés elfogadását. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Közég Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata közszolgáltatási szerződés elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának helyi kötelező közszolgálta-
tás keretében történő biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jegyző-
könyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és felkéri 
a jegyzőt, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kap-
csolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 2/2014. (II. 11.) 
önkormányzati rendeletet vizsgálja felül. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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12./ Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval a hó-eltakarításra vonatkozó szerződés felül-
vizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hó-eltakarításra vonatkozó szerződést 
minden évben felül kell vizsgálni. Tudomása szerint a vállalkozó 2010. óta nem emelt árat. 
Kiemeli, hogy a jelenleg hatályos szerződés szerint a vállalkozó nettó 8.000 Ft összegű díjért 
végzi a tevékenységet. A polgármester javasolja a hó-eltakarításra vonatkozó megállapodás, 
díjkalkuláció szerinti módosítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata hó-eltakarításra vonatkozó megállapodás módosításáról.  

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Ferenc egyéni vállal-
kozóval az önkormányzati tulajdonú közutak hó-eltakarítási munkáinak végzésére kö-
tött megállapodás módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

13./ A Segesdi Fűrészüzem Kft. közterület foglalásával kapcsolatos problémák megtár-
gyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Ügyrendi és Településfej-
lesztési Bizottságot kérte fel a probléma megoldásával kapcsolatos javaslattételre. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Elmondja, hogy a Mária-telepi temetővel szembeni közterületen már évek óta áldatlan állapo-
tok vannak. Kiemeli, hogy az évek alatt a fűrészüzem teljesen tele pakolta az út melletti terü-
letet, kezdetben csak konténerekkel, majd farönkökkel. Jelenleg a farönkök az óvodáig érnek 
ki. Elmondja, hogy megnézte a területet, és megállapította, hogy a telep és az önkormányzat 
tulajdonában lévő 496 helyrajzi számú ingatlan között, van egy kb. 30-40 méteres terület, 
amely a fűrészüzem tulajdonában van, és teljes mértékben kihasználatlan. Számításai szerint 
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ez egy kb. 1200 m2-es rész, amelyet a fűrészüzemnek ki lehetne használnia és oda a közterü-
letről a fát, be lehetne pakolnia. Elmondja, hogy a közterület foglalásról szóló önkormányzati 
rendeletet is megvizsgálta és megállapította, hogy nincs lehetősége az önkormányzatnak, a 
céggel megállapodást kötni a közterület használatára vonatkozóan. 
A bizottság elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy Talián Bálint bizottsági tagot bízták 
meg azzal, hogy tárgyalásokat kezdjen a fűrészüzem vezetőségével. Elmondja, hogy Talián 
Bálint bizottsági tag a jövő hét végén beszámol arról, hogy milyen határidőben egyeztek a 
közterület megtisztítására vonatkozóan. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Péntek László polgármester javasolja, hogy a testület vegye tudomásul az Ügyrendi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság adott tárgyban végzett tevékenységét. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata bizottsági tevékenység tudomásul vételéről.  

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és Település-
fejlesztési Bizottság adott napirendben végzett tevékenységét tudomásul veszi. 

2./ A képviselő-testület felkéri a bizottság elnökét az adott ügyről történő folyamatos 
beszámolásra. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

14./ A község megjelenését, látványát elsődlegesen adó Kossuth utca fejlesztésének meg-
tárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az alpolgármester készítette az előterjesz-
tés, ezért felkéri annak ismertetésére. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy az előterjesztés a Kossuth utcai házak vásárlására és felújítására vonatkozik 
azért, mert ez az utca a falu közepe, az átmenő forgalom is ezt az utcát látja. Kiemeli, hogy az 
előterjesztés megírása óta még ritkább lett a Kossuth utcában a lakottság. Véleménye szerint a 
Kossuth utcában házakat vásárló vagy felújító családok pályázhassanak a támogatásra, termé-
szetesen az önkormányzat 2017. évi költségvetésének függvényében. 
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Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a javaslat támogatható, de kiemeli, hogy a község más utcáiban is vannak 
megvásárolható és felújításra szoruló lakóházak. Véleménye szerint nem csak a Kossuth utcai 
ingatlanokra, hanem a segesdi ingatlanokra vonatkozzon a pályázati kiírás. 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A polgármester véleményére reagálva elmondja, hogy amennyiben az egész falura kiterjesz-
tenék a pályázati lehetőséget, teljes mértékben fellazulna a rendszer. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Véleménye szerint nem lesz elegendő indok a más utcában élők számára az, hogy a Kossuth 
utca a falu közepe és az átmenő forgalom is ezt az utcát látja.  

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy jó ötletnek tartja a pályázati lehetőséget. Véleménye szerint szankciókat kel-
lene felállítani, illetve a pályázati kiírásban kritériumokat kellene meghatározni az igénybe 
vevők részére. Javasolja, hogy a pályázás lehetőségét az egész falura terjesszék ki. Elmondja, 
hogy a Kossuth utcában 52 olyan lakóház van, ahol egy vagy két személy él. Véleménye sze-
rint ők nem fognak arra beruházni, hogy felújítsák az egész vakolatot vagy hőszigeteltessék a 
házat. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Elmondja, hogy valóban a Kossuth utcában lévő házak az elsődlegesek, de a több utcában 
lévő lakóház is fontos. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint a pályázatok benyújtásának lehetősége legyen folyamatos, a költségvetés-
ben meghatározott összeg erejéig. 

Péntek László polgármester javasolja, hogy a nyílászárok cseréjére, a homlokzat felújítására, 
valamint az utcai kerítés építésére a Kossuth utcában lévő házak esetében, üres házak vásárlá-
sának támogatására pedig Segesd településen lévő házak esetében lehessen pályázatot benyúj-
tani. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata pályázat kiírásáról.  

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth utcában lévő la-
kóházak nyílászárójának cseréjére, homlokzatának felújítására, és utcai kerítés építésé-
re, Segesd településen pedig az üres házak vásárlásának támogatására 2017. évben pá-
lyázatot ír ki, az önkormányzat költségvetésében meghatározott összeg erejéig. 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást az önkormányzat 
2017. évi költségvetésének elfogadásáig készítse el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

15./ A Segesdi Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 
Előadó. Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2017. évi költségvetési törvény szerint a 
saját konyhás feladatellátás esetében nem megfelelő, ha az önkormányzat „szakfeladaton” 
biztosítja a konyhai feladatellátást, mindenképpen szükséges költségvetési szerv bevonása. 
Elmondja, hogy az önkormányzat közvetlenül biztosítja az étkeztetést, így javasolt egy már 
meglévő költségvetési szervbe integrálni e feladat ellátást. Kiemeli, hogy az előterjesztés sze-
rint, 2017. január 1. napjától a konyha az óvoda telephelye lesz. Javasolja az óvoda alapító 
okiratának módosítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata az óvoda alapító okiratának módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda 
alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

16./ Egyéb ügyek. 

a) A múzeum eszközbeszerzési kérelme: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Baranyai Zoltán közművelődé-
si szakember azzal kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy a múzeumhoz digitális 
fényképezőgépet szeretne vásárolni, melynek ára kb. 100.000 Ft. Elmondja, hogy a fényképe-
zőgépet a különféle rendezvényeken szeretnék felhasználni. Javasolja a 100.000 Ft összegű 
támogatás biztosítását a múzeum eszközbeszerzéséhez. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 250/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata fényképezőgép vásárlásának támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád-házi Szent Margit 
Múzeumi Kiállítóhely és Községi Könyvtár digitális fényképezőgép és tartozékainak 
megvásárlásához 100.000 Ft összegű támogatást biztosít, a tartalék terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Végrehajtási jog törlése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Mátés Jenőné eleget tett a tar-
tozása visszafizetésének, ezért javasolja a végrehajtási jog törlésének kezdeményezését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata végrehajtási jog törléséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátés Jenő 7562 Segesd, 
Arany J. utca 8. szám alatti lakós kérelmének helyt adva elrendeli a Segesd Külterület 
033/4 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, valamint a Segesd Belterület 192/2 hely-
rajzi számú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanokra bejegyzett végrehajtá-
si jog törlését, mivel a kötelezett a bírság megfizetésének eleget tett. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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c) DRV Zrt.-vel együttműködési megállapodás megkötése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. megállapodás ter-
vezetet küldött az önkormányzatnak, az adósságkezelésre és adatszolgáltatásra vonatkozóan.  
Elmondja, hogy a DRV Zrt.-nek jelentős nagyságrendű kintlévősége van, és a fizetési hajlan-
dóság előmozdítását szolgálná a rendszeres adatszolgáltatás megteremtése. Kiemeli, hogy a 
DRV Zrt. levele alapján, az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest, támogatás nyújtásával 
segítenie kellene a hátralékos személyeket, a hátralékok csökkenése érdekében. Javasolja, 
hogy a testület támogassa az együttműködési megállapodás megkötését. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint fogadja el az önkormányzat az együttműködési megállapodást, azonban 
megérdemelné a DRV Zrt., hogy ne foglalkozzon a kimutatásokkal az önkormányzat. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot 
hozza:  

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 252/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata együttműködési megállapodásról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a DRV Zrt.-vel 
az adósságkezelési és adatszolgáltatási együttműködési megállapodás megkötését. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapo-
dás aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Szociális célú tűzifa megrendelése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a Sefag Zrt. Nagyba-
jomi Erdészete árajánlatot küldött a szociális célú tűzifa árára vonatkozóan. Az ajánlat szerint 
a Sefag Zrt. 13.500 Ft + ÁFA/m3 áron tudja adni a tűzifát, így az önkormányzat a 129 m3 he-
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lyett, 143 m3-t tud megvásárolni, a megítélt támogatási összegen. Javasolja, hogy hatalmazza 
fel a testület a tűzifa megrendelésére és a szerződés aláírására. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy már több alkalommal is jelezte a véleményét azzal kapcsolatban, hogy miért 
nem lehet előbb kiírni a pályázatot. Kiemeli, hogy az önkormányzatok ilyenkor csak nyersfát 
tudnak venni, annak pedig nem olyan a hő értéke, mint a száraz tűzifának. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. Javaslatát 7 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a kö-
vetkező határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a polgármester felhatalmazásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a segesdi háztartásoknak kiosztásra kerülő szociális célú tűzifa, Sefag Zrt. Nagybajomi 
Erdészetétől történő megvásárlására és a szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Pályázat benyújtása emlékmű felújítására: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy lehetőség van a világháborús 
emlékmű felújítására pályázatot benyújtania az önkormányzatnak. Elmondja, hogy az R-Op-
timum Kft. elkészítette a műszaki leírást, valamint az emlékmű állapotfelmérésének és restau-
rálási javaslatának szakvéleményét. Kiemeli, hogy 2 millió forintra lehet pályázni, az össz-
költségvetés 1.593.850 Ft, melyből a restaurátori szakvélemény díja bruttó 101.600 Ft. Tájé-
koztatást ad arról, hogy a szakvéleményt ki kell fizetnie az önkormányzatnak, de amennyiben 
nyer a pályázat, ez az összeg meg fog térülni. A polgármester javasolja a pályázat benyújtásá-
ra, valamint a szakvélemény díjának megfizetésére vonatkozó döntés meghozatalát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester elsőként a restaurátori szakvélemény díjának megfizetésére irányuló javaslatát 
bocsátja szavazásra. 
Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 254/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata szakvélemény díjának megfizetéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd község központi, I. 
és II. világháborús emlékművének felújítására vonatkozó restaurátori szakvélemény 
díjának összegét, azaz 101.600 Ft-ot, a tartalék terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester a szakvélemény díjának megfizetésére vonatkozó döntés meghozatalát köve-
tően, a pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. 
Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Kö-
zép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 
KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlék-
művek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” című pályázati kiírásra, a Segesd 
község központi (I. és II. világháborús, 56-os és roma holokauszt) emlékművének és 
emlékhelyének teljes körű felújítására. 
2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges do-
kumentáció beszerzésére, és felhatalmazza azok aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Harangozó Rita segesdi lakós kérelmének megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Harangozó Rita 7562 Segesd, 
Bajcsy Zs. utca 32. szám alatti lakós kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz arra vonatko-
zóan, hogy a Bajcsy Zs. utca 30. szám alatti, 73 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlant művelhesse. Elmondja, hogy kérelmező az önkormányzati ingatlanon konyha-
kertet szeretne kialakítani. Javasolja, hogy az önkormányzat Harangozó Rita részére, adja in-
gyenes használatba a Bajcsy Zs. utca 30. szám alatti ingatlant. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
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Javasolja, hogy a szerződésbe az önkormányzat írja bele feltételként a saját udvar rendberaká-
sát és rendben tartását. 

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 kö-
vetkező határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata ingatlan használatára vonatkozó szerződés megkötéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Harangozó Rita Segesd, 
Bajcsy Zs. utca 32. szám alatti lakóssal, a Segesd, Bajcsy Zs. utca 30. szám alatti, 73 
helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan egy éves időtartamra használati szerződést 
köt. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződést aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) A Könnyű-Ép Kft. költségvetésének jóváhagyása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Könnyű-Ép Kft. egész évben 
az önkormányzat rendelkezésére állt, és a szükséges karbantartási munkákat elvégezte az 
egyes intézményeknél. A cég vezetője részletes költségvetést nyújtott be az óvodákban és 
művelődési házban végzett tevékenységekre vonatkozóan.  
Kiemeli, az I.-es számú óvodában, a 13 db radiátor védő elkészítését és felrakását, amelyek 
meglétét az ÁNTSZ írta elő. Elmondja, hogy az összes karbantartási költség bruttó 1.504.548 
Ft. Javasolja, hogy az önkormányzat a Könnyű-Ép Kft. részére térítse meg az elvégzett mun-
kák költségét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 257/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata karbantartási költségek megfizetéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könnyű-Ép Kft. által el-
végzett karbantartási tevékenységek ellenértékét a 2./ pontban leírt összegben, a tarta-
lék terhére biztosítja. 

2./ Az elvégzett karbantartási tevékenységek költsége: 
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 - szolgálati lakás – ácsmunka, tetőfedés    285.119 Ft 
 - II.-es számú óvoda – tetőjavítás, villámhárítók helyreállítása 173.711 Ft 
 - szociális szolgáltató központ – tetőfedés, bádogozás  125.349 Ft 
 - I.-es számú óvoda – radiátor burkolat, tetőjavítás   920.369 Ft 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

h) Laki Róbert segesdi lakós kérelme: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Laki Róbert segesdi lakós ké-
relemmel fordult az önkormányzathoz. Elmondja, hogy a kérelmező levelében leírta, hogy 
megvásárolta a Jókai utca 9. szám alatti ingatlant, ahova azonban a gáz nincs bekötve. Az E-
ON tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a gázbekötés 190.500 Ft-ba kerülne, ennek megfizetésé-
hez kért önkormányzati támogatást. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megjegyzi, hogy korábban a gázbekötés 180.000 Ft-ba került. 

Talián Bálint képviselő 

Véleménye szerint az önkormányzat támogassa a kérelmezőt, és biztosítsa a gázbekötés meg-
határozott hányadát. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy nem volt korábban gyakorlat az önkormányzatnál a gázbekötés támogatása. 
Félő, hogy amennyiben az önkormányzat nyújt támogatást, „holnap” 3-4 ember is jön és kéri 
ugyanezt az önkormányzattól.  

Talián Bálint képviselő 

Véleménye szerint nem lesz gyakori az ilyen kérelem a községben, nem teremt az önkor-
mányzat ezzel precedenst.  

Takácsné Illés Henriett képviselő 
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Véleménye szerint olyan embereket is kell támogatnia az önkormányzatnak, akik akarnak va-
lamit és ezért tesznek is. 

Péntek László polgármester javasolja, hogy a gázbekötés költségének 50 %-át biztosítsa az 
önkormányzat a kérelmezőnek. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 258/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata gázbekötés támogatásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Laki Róbert Segesd, Jókai 
utca 8. szám alatti lakós részére, a tulajdonába került Segesd Jókai utca 9. szám alatti 
ingatlan gázbekötési költségének 50 %-át, azaz 95.250 Ft összeget biztosít. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gázbekötési hozzájárulásra 
vonatkozó megállapodás megkötésére és aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

i) Polgármester jutalmazása: 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az Ügyrendi 
és Településfejlesztési Bizottság Péntek László polgármesternek, az elmúlt időszakban vég-
zett kimagasló munkájáért hat havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalom biztosítását ja-
vasolja. A jutalmazás indokaként kiemeli a szolgáltató ház kivitelezésére irányuló pályázat 
lezárását, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését, valamint a községi utak felújítását. Emlé-
kezteti a megjelenteket, hogy az előző polgármester kb. 8 millió forinttal került többe az ön-
kormányzatnak akkor, amikor tiszteletdíjról főállásra váltott át.  

Péntek László polgármester bejelenti személyes érintettségét, és kéri a testületet, hogy dönt-
sön a kizárás kérdésében. Az ülés vezetését Dr. Mohr Tamás alpolgármesternek adja át.  
Az alpolgármester elmondja, hogy a testület a kizárás kérdéséről vita nélkül, a megválasztott 
képviselők több mint felének elfogadó szavazatával dönt. Az alpolgármester javasolja, hogy a 
polgármestert a jutalmával kapcsolatos kérdésből ne zárja ki. 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 
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A képviselő-testület Péntek László polgármestert a jutalmának megszavazására vonat-
kozó döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabá-
lyozza a polgármester jutalmazását. Ennek megfelelően a képviselő-testület határozatával ju-
talmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelé-
se alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény 
vagy tiszteletdíj hat havi összegét. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester javasolja, hogy Péntek László polgármester az elmúlt idő-
szakban végzett eredményes munkájáért részesüljön hat havi tiszteletdíjának megfelelő 
összegű jutalomban. 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 260/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a polgármester jutalmazásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Péntek 
László polgármestert az elmúlt időszakban végzett eredményes munkája elismeréséül 
hat havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban részesíti. A jutalom kifizetésé-
nek fedezete a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre áll. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

j) Dolgozók év végi jutalmazása: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben nettó 50.000 Ft összegű jutalom-
ban részesültek az önkormányzati dolgozók év végén. A számítások alapján a jutalmazás az 
idei költségvetésbe is bele fog férni. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy amennyiben az ön-
kormányzat utalványt ad, egy dolgozó jutalma 75.585 Ft-ba kerülne, ha készpénzt ad, akkor 
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pedig 96.947 Ft-ba. Elmondja, hogy összesen 41 fő jutalmazásáról szükséges dönteni, 13 fő 
hivatali dolgozó, 10 fő óvodai dolgozó, 7 fő konyhai dolgozó és 11 fő önkormányzati dolgo-
zó. Javasolja, hogy az önkormányzati dolgozók, személyenként 50.000 Ft összegű Erzsébet-
utalványban részesüljenek. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata jutalom fedezetének biztosításáról. 

1./ A képviselő-testület egyet ért a közalkalmazotti munkakörben dolgozók év végi ju-
talmazásával, ahhoz a fedezetet 2.116.380 Ft összegben a tartalék terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület a tervezett köztisztviselői jutalmazáshoz 982.605 Ft összegű 
pótelőirányzatot biztosít a taralék terhére. Felszólítja a jegyzőt, hogy az előirányzat vál-
tozását a közös hivatal költségvetésének következő módosítása során vegye figyelembe. 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a személyenkénti 50.000 Ft össze-
gű Erzsébet-utalvány megrendeléséről gondoskodjon. 

Határidő: 2016. december 15. 
Felelős: Péntek László polgármester 

k) A közfoglalkoztatással és a karbantartással kapcsolatos problémák megtárgyalása: 

Liber János képviselő tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Ügyrendi és Településfejlesztési 
Bizottság ülésén szó volt a közfoglalkoztatás irányításával, valamint a karbantartással kapcso-
latos problémákról. Elmondja, hogy a bizottság véleménye szerint nagyfokú változtatásra van 
szükség, és ehhez két dolgot kellene megvalósítani. Kiemeli, hogy az egyik a karbantartási 
tevékenység kiszervezése, a másik pedig a közfoglalkoztatottak irányítását végző személy 
pályázat útján történő felvétele. A bizottság elnöke kéri, hogy a 2017. márciusában kezdődő 
közmunkaprogramok indulásakor a két témára vonatkozó előterjesztés és koncepció álljon 
rendelkezésre. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak hosszú távra kell berendez-
kednie a közfoglalkoztatás tekintetében.  
Kiemeli, hogy már több olyan program elindult, amelynek több éves kihatása van. Javasolja a 
bizottság által kért két koncepció kidolgozására vonatkozó döntés meghozatalát. 
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Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 262/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata koncepciók kidolgozásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
karbantartási tevékenység kiszervezésével, valamint a közfoglalkoztatási irányítási fel-
adatok ellátásával kapcsolatos koncepciót 2017. február hónapra dolgozza ki, és ter-
jessze a képviselő-testület elé. 

Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Péntek László polgármester 

l) Ping-pong asztal vásárlására irányuló kérelem: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Pánovics Imre a segesdi aszta-
liteniszezők nevében levelet írt az önkormányzathoz. Elmondja, hogy levelében új asztal 
megvásárlására kér támogatást, melynek költsége körülbelül 100.000 Ft. Javasolja a művelő-
dési házhoz új asztalitenisz megvásárlását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 263/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata asztalitenisz vásárlásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Művelődési Ház-
hoz új asztalitenisz megvásárlását 100.000 Ft összegben, a tartalék terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

m) Egyéb témák: 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Véleménye szerint a községben az utcák nevére utaló táblákat meg kellene csináltatni. Emlé-
kezteti a megjelenteket, hogy már több alkalommal is volt szó erről.  
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Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy korábban már meg is tervezte a táblá-
kat, elő fogja venni, és meg fogják csináltatni. 

Talián Bálint képviselő 

Elmondja, hogy a Ferrokov Kft. segíteni fog a táblák elkészítéséhez szükséges vasanyag biz-
tosításában. 

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

Kmf 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


