
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 24.-én, az ön-
kormányzat házasságkötő termében 15.00 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, Liber János és Talián Bálint Attila képviselők, 
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a Segesd Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Pám Miklósné óvodavezető, Baranyai Lajosné a Derűs 
Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke és dr. Varga Katalin jegyző. 
A testületi ülésen jelen van Baranyai Zoltán közművelődési szakember. 

A polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a nemzetiségi önkormányzat elnökét, az 
óvodavezetőt, az egyesület elnökét a jegyző asszonyt, valamint a testületi ülést megtisztelő 
segesdi lakóst. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozat-
képes, azt megnyitja. 

Az írásos napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (I. 24.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének, valamint az alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

3./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Vagyongazdálkodási terv, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdál-
kodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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7./ Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
8./ A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 
költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

9./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

10./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester a 281/2016. (XII. 14.) önkormányzati határozatot annyival egé-
szíti ki, hogy a közlekedési táblák megérkeztek, de a tartós fagy miatt egyenlőre nem sikerült 
ezeket elhelyezni a községben. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (I. 24.) 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 arról, hogy az utolsó testületi ülés január 11.-én volt. Elmondja, 
hogy az önkormányzat birkózik a faggyal, a jegesedéssel és a hóval. Kiemeli, hogy a fagy már 
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4. hete nem enged, az utak és járdák sózása nem ért semmit. Elmondja, hogy fűrészporral való 
szórással is próbálkoztak, ettől kissé javult a helyzet. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy nagyon sokan panaszkodnak az utak állapotára. Véleménye szerint azon a 
napon, amikor egyszer felengedett, akkor le kellett volna tolni a kását az utakról.  

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy teljesen igaza van, de nem gondolta, 
hogy ilyen hosszú időn keresztül fagy lesz. Kiemeli, hogy ez tanulság az önkormányzat szá-
mára és legközelebb oda fognak figyelni.  
A polgármester folytatja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót. Elmondja, hogy 
január 17.-én volt az éves program megbeszélése a múzeumban. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy január 20.-án Tóth László Norbert a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének igazgatója látogatást tett a 
polgármesternél. Elmondja, hogy a főigazgatóság a községben lévő, szociális otthonhoz tarto-
zó zárda kiszervezését tervezi, és erre pályázatot fog benyújtani. Kiemeli, hogy a pályázat lé-
nyege, hogy a községben 6 új lakóházat építenének fel és a zárdában élő, mobilizálható sze-
mélyeket kiköltöztetnék az új házakba. Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzatnak 6 db 
telket kellene a főigazgatóság, illetve a pályázat rendelkezésére bocsátania. Elmondja, hogy 
Berzencén már megvalósítottak egy ilyen pályázatot, ott 10 házat építettek fel és állandó 24 
órás felügyelet mellett élnek a gondozottak. Hangsúlyozza, hogy amennyiben a kiszervezés 
megvalósulna, a zárda épülete megüresedne, és ott az eredeti terveknek megfelelően létre le-
hetne hozni a zarándokházat. Megjegyzi, hogy ezzel egy probléma lenne, nevezetesen, hogy a 
zárda épületét a ferences rendtartomány 75 évre használatba adta a megyei önkormányzatnak. 
Erre azonban keresnének valamilyen megoldást. 

Péntek Vince képviselő 

Összefoglalva a polgármester által elmondottakat, kiemeli, hogy kizárólag a mobilizálható 
személyek kerülnek majd a lakóházakba, akik pedig mozgásképtelenek, maradnak a szociális 
otthonban. 

Péntek László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy január 23.-án volt egy megbeszélés a 
katolikus templom felújításával kapcsolatban. Elmondja, hogy a megbeszélésen részt vett a 
püspök gazdasági helyettese, egy építész, a helyi plébános és Liber János képviselő is. Elmen-
tek együtt a helyszínre, ahol a helynök javasolta szociális hely kialakítását is. A polgármester 
tájékoztatta arról, hogy erre vonatkozóan volt már próbálkozás, azonban a műemlékvédelmi 
hivatal ezt nem engedélyezte. Hangsúlyozza, hogy ebből a pályázatból biztosan pénz lesz 
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2017-ben. Elmondja, hogy a pályázat részét képezi a templom előtti kerítés, a járda, a burko-
lat és a lépcső felújítása, valamint a templomban fűtés kialakítása napelemek kiépítésével, és 
az orgona cseréje is.  

Liber János képviselő 

A templom felújításával kapcsolatban elmondja, hogy két fontos dolgot kell kiemelni. Az 
egyik, hogy legalább 12 fős WC-t ki kell alakítani, mivel, ha több száz zarándok jön, akkor 
erre szükség lesz. A másik fontos dolog, hogy a templom mellett van egy üres lakóház, és ha 
az önkormányzat azt meg tudná szerezni, akkor ott ki lehetne alakítani a WC-ket.  

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a püspök azt a megoldást támogatná, hogy a templomban alakítsák ki a paró-
kiát a plébános úrnak. Kiemeli, hogy ez is kétséges, mert a műemlékesek ebbe is beleszólhat-
nak.  

Liber János képviselő 

Véleménye szerint jobb lenne az ingatlan megszerzése, és ott illemhelyek kialakítása. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javas-
latot szavazásra bocsátja. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (I. 24.) 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./ A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének, valamint az alpolgármester tisz-
teletdíjának és költségtérítésének megállapítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy módosult az önkormányzati törvény polgármeste-
rek illetményére és tiszteletdíjára vonatkozó rendelkezései. Kiemeli, hogy 2016. december 31. 
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napjáig a polgármester illetményét a helyettes államtitkár illetményéhez kötötte a törvény, 
2017. január 1. napjától azonban az államtitkár illetményéhez. Elmondja, hogy a módosítások 
következtében a testületnek meg kell állapítania a polgármester tiszteletdíját és költségtéríté-
sét, valamint meg kell határoznia az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. 

Kérdés és hozzászólás nincs. 

Péntek László polgármester bejelenti személyes érintettségét és kéri a testületet, hogy döntsön 
a kizárás kérdésében.  

Dr. Mohr Tamás alpolgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a meg-
választott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Az alpolgármes-
ter javasolja, hogy a polgármestert a tiszteletdíjáról való tájékoztatással kapcsolatos kérdésből 
ne zárja ki. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (I. 24.) önkormányzati 
határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Péntek László polgármestert a tiszteletdíjának összegére vonatko-
zó tájékoztatás megvitatásából nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester elmondja, hogy a polgármester e tisztségét társadalmi megbí-
zatásban látja el. A hatályos szabályozás szerint a polgármester tiszteletdíját a törvény, és nem 
a képviselő-testület határozza meg, vagyis a polgármester tiszteletdíjának összege nem helyi 
döntés függvénye.  

A hatályos jogszabályok alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármes-
ter illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy 
meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A 
főállású polgármester illetménye az államtitkár Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásá-
ról szóló törvényben meghatározott illetményének 55 %-a, vagyis 548.400 Ft lenne, ennek 
alapján Péntek László polgármester 274.200 Ft/hó összegű tiszteletdíjra jogosult. 

Az alpolgármester a fentiek alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

Péntek László polgármester tiszteletdíja a Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján, figyelembe véve 
a település lakosságszámát – az államtitkár törvényben meghatározott illetményének 55 %-a, 
vagyis 274.200 Ft/hó. 
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A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett el-
fogadva a következő határozatot hozza:  

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (I. 24.) önkormányzati 
határozata a polgármester tiszteletdíjáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Péntek 
László polgármester tiszteletdíja 2017. január 1. napjától a Mötv. 71. § (4) bekezdés d) 
pontja alapján bruttó 274.200 Ft/hó. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester  

Dr. Mohr Tamás alpolgármester tájékoztatást ad a polgármester költségtérítésének összegéről. 

Péntek László polgármester bejelenti személyes érintettségét és kéri a testületet, hogy döntsön 
a kizárás kérdésében.  
Az alpolgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott kép-
viselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie.  
Az alpolgármester javasolja, hogy a polgármestert a költségtérítéséről való tájékoztatással 
kapcsolatos kérdésből ne zárja ki. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (I. 24.) önkormányzati 
határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Péntek László polgármestert a költségtérítésének összegére vo-
natkozó tájékoztatás megvitatásából nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester ismerteti, hogy a hatályos szabályozás értelmében a polgár-
mestert a tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15 %-a. A jog-
alkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét 
illetően. Tudatja, hogy Péntek László polgármester részére a költségtérítés mértéke a tisztelet-
díjának 15 %-a, vagyis 41.130 Ft/hó. Javasolja a költségtérítés határozati formában történő 
megállapítását.  

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett el-
fogadva a következő határozatot hozza:  

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata a polgármester költségtérítéséről. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Péntek 
László polgármester költségtérítésének mértéke 2017. január 1. napjától a Mötv. 71. § 
(6) bekezdése, az illetményének 15 %-a, azaz bruttó 41.130 Ft/hó. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester ismerteti, hogy a következő döntés az alpolgármester tiszteletdí-
jának megállapítására irányul. 

Az alpolgármester bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a 
szavazásból kizárás kérdésében. 

A polgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képvise-
lők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Javasolja, hogy az alpolgármestert 
a tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból ne zárja ki. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata az alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Dr. Mohr Tamás alpolgármestert a tiszteletdíjának megállapításá-
val kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati törvény 80. § 
(2) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármes-
ter tiszteletdíja 90%-át.  
Az önkormányzati törvény 2016. december 28. napjától hatályos 80. § (2) bekezdését akkor 
lehetne alkalmazni, ha új társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására kerülne sor. 
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a korábbi szabályozás szerint az alpolgármester 
tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-
a közötti összegben állapíthatja meg. Ennek megfelelően kiemeli, hogy a polgármesternek 
megállapított tiszteletdíj összege 274.200 Ft/hó. 

A polgármester kéri az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
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Liber János bizottsági elnök közli, hogy a bizottság javasolja, hogy Dr. Mohr József Tamás 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a maximális 246.780 Ft/hó összegben állapít-
sa meg. 

Dr. Mohr József Tamás tájékoztatja a megjelenteket, hogy a részére megállapítható tiszteletdíj 
113.000 Ft feletti részéről lemond, az erre irányuló nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 

A polgármester az alpolgármester 113.000 Ft/hó összegű tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot 
szavazásra bocsátja, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózko-
dás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata az alpolgármester tiszteletdíjáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Mohr József Tamás alpol-
gármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától 113.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Az alpolgármester tiszteletdíjának összegére vonatkozó döntés meghozatalát követően, a pol-
gármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az alpolgár-
mestert a tiszteletdíján felül költségtérítés is megilleti, amely a tiszteletdíjának 15 %-a. A jog-
alkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét 
illetően.  

Az alpolgármester bejelenti, hogy a döntés személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a 
szavazásból kizárás kérdésében. 

A polgármester elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képvise-
lők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Javasolja, hogy az alpolgármestert 
a költségtérítésének megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból ne zárja ki. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata az alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Dr. Mohr József Tamás alpolgármestert a költségtérítésének meg-
állapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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A polgármester javasolja, hogy Dr. Mohr József Tamás alpolgármester költségtérítésének 
összege, a tiszteletdíjának 15 %-a, azaz 16.950 Ft/hó legyen. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellen-
szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata az alpolgármester költségtérítéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Mohr Tamás alpolgármes-
ter költségtérítésének mértékét 2017. január 1. napjától, a tiszteletdíjának 15 %-ában, 
azaz 16.950 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés:  

Péntek László polgármester elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására 
azért került sor, mert a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
módosításra szorult. Kiemeli, hogy az együttműködési megállapodás a szervezeti és működési 
szabályzat mellékletét képezi. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület a szervezeti és működési szabályzat mellékletét ké-
pező együttműködési megállapodást fogadja el. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 7 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

A képviselő-testület Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma Nemze-
tiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv mellékle-
te szerinti tartalommal elfogadja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A döntés meghozatalát követően a polgármester felkéri Liber János bizottsági elnököt, hogy 
tolmácsolja a bizottság véleményét. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

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

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester az írásos előterjesztés annyival egészíti ki, hogy a felülvizsgálat a 2016. évi 
tényleges kiadások alapján történt. Kiemeli a főbb költségeket a fénymásolás, a helyiségek 
használata és a traktor használata vonatkozásában. 

Kérdések és hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy amikor a múzeumban van a Magyar Kálmán által szervezett reneszánsz 
szövetség megbeszélése, akkor kell-e díjat fizetnie. 

Péntek László polgármester  

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy azt a rendezvényt az önkormányzat szerve-
zi, tehát nem kell fizetni díjat a helyiség használatáért. 
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Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az írásos határozati javaslatot szava-
zásra bocsátja.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata szabályzat módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önköltség-
számítási szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Vagyongazdálkodási terv, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdál-
kodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő in-
gatlanokat az ingatlan-vagyon kataszter tartalmazza. Elmondja, hogy a vagyonrendelet értel-
mében a vagyongazdálkodási tervet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Kieme-
li, hogy 2016-ban az önkormányzat két ingatlan tulajdonjogát szerezte meg ajándékozás cí-
mén. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a vagyongazdálkodási terv módosításának elfogadását. Javaslatát a 
testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő hatá-
rozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata vagyongazdálkodási terv módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd Község Önkormányza-
ta Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint módosítja: 
1./ A vagyongazdálkodási terv VIII. Fejezet 4. pontjának második bekezdésében sze-
replő „97” szöveg helyébe „99” szöveg lép. 

2./ A vagyongazdálkodási terv korlátozottan forgalomképes törzsvagyon cím alatti táb-
lázat 2. sorában a 4 helyrajzi számú ingatlan területe 3.670 m2-ről 6.037 m2-re módo-
sul. 
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2./ A vagyongazdálkodási terv 2. melléklete a következő 98. és 99. pontokkal egészül 
ki: 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a vagyongazdálkodásra vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta, és az előter-
jesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A polgármester a vagyongazdálkodási terv elfogadását követően a rendelet-tervezetet bocsátja 
szavazásra és a testület azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad-
va a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szociális rendelet módosítá-
sára a gazdálkodást segítő támogatásra vonatkozó szabályok pontosítása miatt volt szükség.  

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

98. 0319/6 2287 Telek Bertalanpuszta

99. 73 2352 Telek Bajcsy Zs. utca 
30.
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Bizottsága szintén megtárgyalta a módosító rendelet-tervezetet, és azt változtatás nélkül elfo-
gadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

7./ Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés:  

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a decemberi ülésen már tárgyal-
ta a testület a rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy a megtárgyalást követően a tervezetet el 
kellett küldeni véleményezésre, és a vélemények beérkezését követően került megalkotásra a 
jelenlegi rendelet. Kiemeli, hogy az előterjesztés mellékletét képezi egy megállapodás a fog-
orvosi körzetre vonatkozóan, javasolja a megállapodás elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (I. 24.) önkormányzati 
határozata megállapodás elfogadásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján elfogadja az elő-
terjesztés mellékletét képező megállapodást a fogorvosi körzetre vonatkozóan. A képvi-
selő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester  
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A megállapodásra vonatkozó döntés meghozatalát követően a polgármester kéri az Ügyrendi 
és Településfejlesztési bizottság elnökét, hogy tolmácsolja a bizottság véleményét a rendelet-
tervezetről. 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

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

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

4/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 

8./ A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 
költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs: 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

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

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Javasolja, hogy a rendelet-tervezetben szereplő, bizottsági elnökök részére járó 25.000 Ft 
összegű tiszteletdíj emelkedjen 30.000 Ft-ra. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a Dr. Mohr Tamás alpolgármester által java-
solt módosítást szavazásra bocsátja, melyet a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogad. 

A polgármester a módosító javaslat elfogadása után az így módosított rendelet-tervezetet bo-
csátja szavazásra, melyet a testület ugyancsak 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet:  

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
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5/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról  

és költségtérítéséről 

9./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

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

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 20/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10./ Egyéb ügyek. 

a) DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala: 

Péntek László polgármester ismerteti a DRV Zrt. levélét, és javasolja a közgyűlési határozati 
javaslatok elfogadását, felhatalmazását a szavazólap aláírására, haladéktalan megküldésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 19/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata levélben történő szavazásról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által megküldött, a jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólapon szereplő határo-
zati javaslatokat elfogadja, a szavazólap aláírására, határidőre történő megküldésére 
felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2017. január 27. 
Felelős: Péntek László polgármester  

b) Általános iskolai felvételi körzet véleményezése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megyeszékhely járási hivata-
la január 15-ig megküldi az önkormányzatoknak az általános iskolák kijelölt körzeteinek ter-
vezetét. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a segesdi általános iskola kijelölt fel-
vételi körzetével. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata iskolai felvételi körzetről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a segesdi általános iskola 
2017/2018. tanévre megállapított és kijelölt felvételi körzetével, valamint a kötelező 
felvételt biztosító általános iskolai adatokkal egyetért, változtatást nem javasol. 

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

c) Futballcsapat támogatásának megtárgyalása: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a sportegyesület elnökétől érkezett 
egy kérés, amely további önkormányzati támogatásra irányul. Elmondja, hogy mivel az elnök 
nem jött el a testületi ülésre, javasolja, hogy a támogatásra irányuló téma megtárgyalását ha-
lasszák el egy későbbi ülésre. Összefoglalva tájékoztatást ad arról, hogy a kérelemben az ed-
digi 5 millió forint összegű támogatáson felül, további 500 ezer forintot kérnek az egyesület 
működéséhez. 

Kérdés nincs. 
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Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy egy későbbi megbeszélésre legyen kidolgozva az, hogy az 5 millió forinton 
felül még mit ad az önkormányzat, pl. a közműszámlák, kaszálás, karbantartás. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint meg kell szervezni egy megbeszélést, ahol az egyesület vezetősége is jelen 
van, illetve javasolja, hogy a korábbi elszámolásokat is tekintsék át. 

A képviselők egyet értenek abban, hogy a Sportegyesület további támogatására irányuló té-
mát, halasszák el a következő testületi ülésre. 

d) Bérdöntések megtárgyalása: 

A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a napirendi pontban szereplő Baranyai Zoltán 
közművelődési szakember, Vas József, Négyesi János és Pánovics József karbantartók, vala-
mint Széll Árpádné közmunka-szervező nem kérte ügyének zárt ülésen tárgyalását. 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy Baranyai Zoltán közművelő-
dési szakember részére helyettesítési díjat állapítottak meg, Takács Arabella betegségének ide-
jére. Elmondja, hogy időközben Takács Arabella munkaviszonya megszűnt, tehát a helyettesí-
tési díj elveszítette jelentőségét. Kiemeli, hogy Baranyai Zoltán alapilletménye kötelező átso-
rolás miatt, 172.900 Ft-ról 182.600 Ft-ra emelkedett. Javasolja, hogy munkáltatói döntésen 
alapuló pótlék 86.400 Ft legyen, mivel a művelődési házzal összefüggő feladatokat is el kell 
látnia. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy több embernek is 161.000 Ft lesz a fizetése a kötelező emelés miatt és véle-
ménye szerint nem végeznek olyan minőségi munkát, mint a közművelődési szakember. 
Egyet ért a pótlék adásával és összegével. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A testület 7 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint hatá-
roz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (I. 24.) önkormányzati 
határozata munkáltatói döntésen alapuló pótlék biztosításáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy Baranyai 
Zoltán közművelődési szakember 2017. január 1. napjától havonta bruttó 86.400 Ft 
összegű munkáltatói döntésen alapuló pótlékban részesüljön. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy Pánovics József és Vas József 
havonta 30.000 Ft összegű pótlékban részesültek. Elmondja, hogy az előbbi két személynek, 
valamint Négyesi Jánosnak is 161.000 Ft lett a munkabére 2017. január 1. napjától. Javasolja, 
hogy Pánovics József és Vas József ne részesüljön munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés-
ben 2017. január 1. napjától. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (I. 24.) önkormányzati 
határozata munkáltatói döntésen alapuló pótlékról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy Pánovics 
József és Vas József karbantartók 2017. január 1. napjától ne részesüljenek munkáltatói 
döntésen alapuló pótlékban. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Széll Árpádné közmunka-
szervező azért nem kaphat 161.000 Ft összegű munkabért, mivel nincs megfelelő szakmája, 
tehát a besorolás szerinti bére bruttó 127.500 Ft. Elmondja, hogy 2017. január 1. napjától kö-
telező munkavédelmi képviselőt választani ott, ahol a munkavállalók létszáma meghaladja a 
20 főt. Véleménye szerint Széll Árpádné megfelelően el tudná látni ezt a munkakört is. Java-
solja, hogy 2017. január 1. napjától részesüljön havonta bruttó 30.000 Ft összegű munkáltatói 
döntésen alapuló pótlékban. 

Kérdések és hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megkérdezi, hogy van-e valamilyen előírás arra vonatkozólag, hogy szükséges valamilyen 
végzettség a munkavédelmi képviselőnek. 
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Péntek László polgármester 

Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy egy tanfolyamot kell elvégezni. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megjegyzi, hogy hangosan gondolkodik, és felmerül benne a kérdés, hogy a tanfolyamot még 
nem végezte el Széll Árpádné és az önkormányzat megelőlegezi a magasabb bért. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot 
a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (I. 24.) önkormányzati 
határozata munkáltatói döntésen alapuló pótlék biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy Széll Ár-
pádné közmunka-szervező 2017. január 1. napjától havonta bruttó 30.000 Ft összegű 
munkáltatói döntésen alapuló pótlékban részesüljön. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Elmondja, hogy most, hogy mindenki béréről esett szó, az óvodavezető vezetői pótlékáról 
nem beszéltek. Véleménye szerint nagyon jól végzi a munkáját és nem kapott helyettesítési 
díjat sem, amikor Sáfrán Józsefné volt óvodavezetőt helyettesítette. Felmerül benne a kérdés, 
hogy nem kellene-e valamilyen szinten ezt neki kompenzálnia a testületnek. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy megbeszélte ezt a témát már az óvoda-
vezetővel, és mivel 2017-ben lesz kiírva az óvodavezetői pályázat, várnának az emelés meg-
tárgyalásával. 

e) Közúti információs táblák elhelyezése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy készített egy tervezetet arra 
vonatkozólag, hogy hova kellene a községben információs táblát elhelyezni. Kéri az Ügyrendi 
és Településfejlesztési Bizottságot, hogy segítsenek a táblák számának meghatározásában. 

Liber János képviselő 
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Elmondja, hogy egyeztetni fog a polgármesterrel és megbeszélik a szükséges információs táb-
lák számát és helyét. 

f) A Fűrészüzem Kft. elpakolásának megtárgyalása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a Segesdi Fűrészüzem Kft.-nek 
2017. január 15. napjáig kellett volna elpakolnia a farönköket a közterületről, azonban ez nem 
történt meg. Felkéri Talián Bálint képviselőt, hogy kérdezzen rá az ügy állására és a követke-
ző testületi ülésen számoljon be a megtett intézkedésről. 

g) A zárda kiváltására irányuló pályázat benyújtásának megtárgyalása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a két ülés közti tevékenységről 
szóló beszámolóban tájékoztatást adott Tóth László Norbert igazgató úr önkormányzat általi 
megkereséséről. Elmondja, hogy a testületnek döntenie kéne abban, hogy támogatja-e a pá-
lyázat benyújtását és rendelkezésre bocsát-e 6 ingatlant. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy jónak tartja a pályázatot. Véleménye szerint a jelenlegi intézményi elhelyezés 
nem megfelelő. Kiemeli, hogy a 6 új lakóház kialakítása az önkormányzatnak is jó, a felügye-
letet továbbra is a szociális otthon látja el.  
Hangsúlyozza, hogy a munkahelyteremtés szempontjából is előnyös, mivel a kialakításra ke-
rülő ingatlanokba plusz dolgozók is kellenek. Egyet ért a pályázat benyújtásával és a hat in-
gatlan felajánlásával. 

Péntek Vince képviselő 

Egyet ért az előtte szóló képviselő által elmondottakkal. Véleménye szerin nem kell félni at-
tól, hogy a pályázat megvalósulása által romlana a környezet állapota, illetve kiemeli, hogy 
személyzet fog vigyázni a gondozottakra is. Hangsúlyozza, hogy a település arculatát is jelen-
tősen javítaná a 6 új lakóház felépítése. Minőségi romlást semmiképpen nem jelentene az ön-
kormányzat pályázatban való részvétele. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy körülbelül 20 éve a gyermekvédelmi intézményeknél is elindult a lakóottho-
nos rendszer. Emlékezteti a megjelenteket, hogy többféle variációban volt tárgyalás a zárda 
kiváltására is. Tájékoztatást ad arról, hogy a zárdában körülbelül 20 embert lehetne kivinni 
ilyen lakóházakba, az állapotukra tekintettel, de elvileg össze lehetne szedni 60 embert a két 
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telephelyről. Elmondja, hogy a községben az a jellemző, hogy az emberek mindaddig nem 
mennek szociális otthonba, amíg valamilyen szinten el tudják látni magukat. Támogatja a pá-
lyázat benyújtását, de megjegyzi, hogy vannak kétségei a megvalósítás tekintetében. 

Péntek László polgármester 

Javasolja a pályázat benyújtásának támogatását és hat darab ingatlan felajánlását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata kiváltásos pályázat támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság általi, az EFOP-2.2.2.-17 kódszámú „Intézményi ellá-
tásáról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férő-
hely kiváltás” elnevezésű pályázat benyújtását és a pályázat megvalósíthatósága érde-
kében rendelkezésre bocsát hat darab önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester a döntés meghozatalát követően tájékoztatja a testületet a szóba 
jöhető ingatlanokról. Elmondja, hogy a főigazgatóság szakemberei meg fogják nézni, hogy az 
általa felírt ingatlanok közül melyek lesznek megfelelőek. Kiemeli, hogy szóba jöhet a Vö-
rösmarty utca 85., az Arany János utcában két üres telek, a Bajcsy Zs. utca 30., a Vas-féle ház, 
a Harmath-féle ház, a Vörösmarty utca 2., valamint a 415 helyrajzi számú, Damjanich utcában 
lévő ingatlan. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Felhívja a testület figyelmét arra, hogy a lakosságot mindenképpen tájékoztatni kell a pályá-
zatról. 

Péntek László polgármester 

Hangsúlyozza, hogy lakossági fórumot kell majd szervezni, hogy a lakosság tájékoztatást 
kapjon a pályázatról. Kiemeli, hogy amennyiben nagy lesz az ellenállás, természetesen nem 
valósul meg a pályázat. 

Liber János képviselő 
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Véleménye szerint nagyon jó lenne, ha nyerne a pályázat, mert akkor kiürülne a zárda és a 
zarándokok vendéglátóhelye meg tudna ott valósulni. Lényegesnek tartja azt is, hogy ezek a 
felújított ingatlanok a községben maradnak, az önkormányzat tulajdonában. 

h) Egyéb témák: 

Liber János képviselő 

Tolmácsolja a Borbaráti Kör kérését az önkormányzat 2017. évi támogatására vonatkozólag.  

Péntek László polgármester 

Egyet ért a Borbaráti Kör támogatásával, és javasolja, hogy az önkormányzat 2017-ben is 
nyújtson 50.000 Ft összegű támogatást. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata támogatás nyújtásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a Borbaráti Kör részére, a tartalék terhére azzal, hogy a szervezet a támogatás 
összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

  
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Péntek László polgármester 

Az ülés végén a polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. A tes-
tületi ülésen megjelent Baranyai Zoltán közművelődési szakember szeretne hozzászólni. 

A polgármester ügyrendi kérdésben kéri a testület döntését. Javasolja a hozzászólási jog meg-
adását. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (I. 24.) önkormány-
zati határozata a felszólalási jog megadásáról.   

A képviselő-testület az ülésen megjelent Baranyai Zoltánnak hozzászólási jogot bizto-
sít. 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Péntek László polgármester 

Baranyai Zoltán a felszólalási jog biztosításával élve elmondja, hogy szeretné megköszönni a 
béremelésre irányuló döntését a testületnek. Javaslata lenne az önköltségszámítási szabályzat 
tartalmára vonatkozólag. Elmondja, hogy a művelődési házban a vásárt tartók annyi időre fi-
zetnek teremhasználati díjat, ameddig a vásár tart. Véleménye szerint ennél minimum egy 
órával többet kellene kifizettetni, mivel a ki- és bepakolás ennyi időt vesz igénybe körülbelül. 
Nem beszélve a téli időszakról, amikor már a vásár megkezdése előtt be kell fűteni a termet. 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


