
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 29.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 15.00 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás József alpolgármester, Talián 
Bálint, Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett, Gyöngyösi Norbert 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 el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 291/2016. (XII. 29.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló sza-
bályzat elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezetet megtár-
gyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 



"  2

A polgármester a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló rendeletet szavazásra bocsátja. 

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 

24/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

2./ Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló sza-
bályzat elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a teljesítést igazoló személyek meghatározása 
következtében egy új szabályzat megalkotása vált szükségessé. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 292/2016. (XII. 29.) önkor-
mányzati határozata az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadá-
sáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kötelezett-
ségvállalási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Harmath-féle ház megvásár-
lása iránt többen is érdeklődtek. Véleménye szerint az ingatlan alkalmatlan lakásra. Kéri a tes-
tület véleményét az eladás kérdésében. 

Liber János képviselő 
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Véleménye szerint, ha van olyan személy, akinek kell, és ki is tudja fizetni, akkor adja el az 
önkormányzat. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Felmerült benne az a gondolat, hogy Tóth Mária bertalanpusztai lakós, akivel egyszer már 
adás-vételi szerződést kötött az önkormányzat erre az ingatlanra, bejöhetne ebbe a házba lak-
ni, albérletbe, a bertalanpusztai ingatlan pedig az önkormányzaté lenne. Elmondja, hogy Tóth 
Mária teljesen beleélte magát abba, hogy Segesdre jön lakni. 

Péntek László polgármester 

Emlékezteti a testületi tagokat, hogy amikor Tóth Mária megvásárolta az önkormányzattól ezt 
az ingatlant, egy idő után, olyan igényekkel lépett fel, hogy az önkormányzat csinálja meg 
neki a házat. Elmondja, hogy Tóth Mária megnézte az ingatlant, mielőtt megvásárolta volna, 
és akkor az önkormányzat nem ígért neki semmit. 

Liber János képviselő 

Jó ötletnek tartja az alpolgármester úr javaslatát, csak attól tart, hogy Tóth Mária ismételten 
követeléseket állít az önkormányzat felé pl. hogy csináljon neki fürdőszobát.  

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy Tóth Mária jogosult lakhatási támogatásra, véleménye szerint abból is tudná 
fizetni az albérletet az önkormányzat felé. Két hét türelmi időt kér a testülettől, ez idő alatt 
megpróbál beszélni Tóth Máriával, hogy mi a véleménye az elképzelésről. Hangsúlyozza, 
hogy nincs megfelelő helye Bertalanpusztán. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint úgy kellene megoldani, hogy Tóth Mária lemond a bertalanpusztai házáról, 
és bejön albérletbe a Harmath-féle házba. 

Péntek László polgármester 

Kiemeli, hogy az eredeti kérdése az volt, hogy mi legyen az ingatlan sorsa, eladás, kiadás 
vagy bontás. Ebben a kérdésben kérte a testület véleményét. 

Liber János képviselő 
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Véleménye szerint az alpolgármester úr beszéljen Tóth Máriával, a vételi szándékkal fellépő 
személy pedig nézze meg az ingatlant, és a következő testületi ülésen beszéljék meg a kérdést. 

Péntek Vince képviselő 

Véleménye szerint, ha az önkormányzat megszerzi a bertalanpusztai ingatlant, akkor azt le 
kellene bontani, hogy ne költözzenek be a kint élő személyek. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy az általa felvetett kérdésben döntés nem született, a következő testületi ülésen 
vissza fognak rá térni. 
Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


