
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült:Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február14.-én, 18 órai 

kezdettel a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola éttermében megtartott, soron 

következő nyilvánosüléséről. 

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Liber János, 

Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett,Talián Bálint Attilaképviselők, valamint a jelenléti ív 

szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a Segesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke, Baranyai Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke, Illés Tibor az 

Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület és a Civitas Egyesület elnöke, Pám Miklósné a 

Segesdi Tündérkert Óvoda megbízott vezetője, valamint dr. Varga Katalin jegyző. 

A testületi tagokon és a meghívottakon kívül 2 fő segesdi lakós is jelen van az ülésen. 

 

Távol (igazoltan): Gyöngyösi Norbert képviselő 

 

A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének38/2017. (II. 14.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tisztségviselői 

tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ A jegyző beszámolója a 2016. évi adóztatásról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 

Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 

 

6./ Az önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

7./ A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Péntek Vince bizottsági elnök 

 

8./ Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Liber János bizottsági elnök 
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9./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tisztségviselői 

tevékenységről. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 

 

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

 

Az írásos határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkülelfogadva a testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének39/2017. (II. 14.) 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 2017. január 24.-én volt. 

Tájékoztatást ad arról, hogy január 27.-én Bognár László osztályvezetővel megtörtént a 

kiváltásos pályázathoz szükséges hat telek kiválasztása. Elmondja, hogy február 9.-én 

Siófokon a plébániai hivatalban volt találkozó a segesdi templom felújításával kapcsolatban. 

A találkozón részt vett Soltész Miklós államtitkár, az államtitkár-helyettes, Balázs Béla 

püspök, a segesdi polgármester, Liber János képviselő, Baranyai Zoltán közművelődési 

szakember, valamint a segesdi szociális otthon vezetősége. A találkozó lényege az volt, hogy 

kiosszák a feladatokat a pályázati pénz elköltésével kapcsolatban.  

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiváltásos pályázathoz szükséges hat 

telekből 3 az Arany János utcában, 3 pedig a Kölcsey utcában található. Elmondja, hogy a 

tegnapi nap derült ki, hogy a Kölcsey utcában nincs vezetékes gáz, amely problémát jelent a 

pályázat megvalósításával kapcsolatban. A polgármester ötlete az volt, hogy legyen tartályos 

gáz, de egyenlőre nem kapott választ, hogy ilyen feltétellel mehet-e a pályázat. Kiemeli, hogy 

az Arany János utcából a gázvezeték kiépítése a Kölcsey utcába nagyon költséges lenne, ezt 

biztos nem vállalja be az önkormányzat. Ennek ellenére az EO.N képviselői meg fogják 

tekintetni a helyszínt és árajánlatot fognak adni. 

A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy február 7.-én egyeztetés volt a segesdi 

futballcsapat működésével kapcsolatban. Az egyeztetésen jelen volt a képviselő-testület, az 

egyesület vezetősége és főbb támogatói. Kiemeli, hogy mindenki megkapta a feladatát a 

költségvetés és a beszámoló készítésével összefüggésben, amely nagyon fontos a TAO 

pénzek elköltése miatt is. Hangsúlyozza, hogy az egyeztetés megtartására azért került sor, 

mivel az egyesület az évi 5 millió forint összegű hozzájáruláson felül, további 500 ezer 

forintra tart igényt. 
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Tájékoztatást ad arról, hogy a tegnapi napon Bátori Zsolt tett látogatást a kiváltásos 

pályázattal kapcsolatban, aki elmondta, hogy gyorsítani kell a feladatok végrehajtásán, mivel 

márciusban be kell nyújtania a pályázatot a főigazgatóságnak. 

 

Kérdésnincs. 

 

Hozzászólás: 

 

Liber János képviselő 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiváltásos pályázat EU-s pályázat, míg a templom és a 

kolostor felújítására nyerhető 900 millió forintot az állam biztosítja. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a testület a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének40/2017. (II. 14.) önkormányzati 

határozata a két ülés közti tevékenységről.   

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

 

Péntek Vince képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Elmondja, hogy bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, azt a további tárgyalásokra 

alkalmasnak tartja. Megjegyzi, hogy a közös hivatal működéséhez való önkormányzati 

hozzájárulás összege várhatóan csökkenni fog. 

 
 

Liber János képviselő, az Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság elnöke 

 

Bizottsága is megtárgyalta a 2017. évi költségvetés tervezetét, azt első fordulós tárgyalásra 

alkalmasnak tartja. 
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Péntek László polgármester 

 

Javasolja, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre 70 ezer 

forint összegű plusz támogatás a Segesdért Alapítvány részére, mivel a tavalyi évben az 

alapítvány egészítette ki egy segesdi lakós temetési költségét. Javasolja továbbá, hogy a 

Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 700 ezer forint összegű támogatását 400 ezer forintra 

csökkentsék le, mivel az egyesület részére biztosított csapatzászló megrendelésére 

vonatkozóan már született testületi döntés. Javasolja továbbá, hogy a nyugdíjas egyesület éves 

támogatását 100 ezer forinttal emeljék meg, mivel 2017-ben lesz a szervezet 20 éves 

évfordulója. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az általa javasolt módosításokat szavazásra 

bocsátja, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

A polgármester a beterjesztett költségvetést azt elfogadott képviselői indítványokkal 

kiegészítve bocsátja szavazásra, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata az önkormányzat 2017. évi költségvetésről. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés II. fordulóra történő 

beterjesztését az alábbi kiegészítéssel rendeli el: 

1./ A Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatása 400.000 Ft, az Alapítvány 

Segesdért szervezet támogatása 2.470.000 Ft, a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

támogatása pedig 400.000 Ft legyen. 

2./ Az elfogadott módosítások a tartalékkal szemben kerüljenek átvezetésre. 

 

Határidő: következő testületi ülés 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

3./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester összefoglalja a határozati javaslatot és kiemeli az óvodai beíratás időpontját 

és helyét. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Az írásos határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkülelfogadva a testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata az óvodai beíratás időpontjáról.   
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az óvodai 

beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 

 

 2017. május 8. – 2017. május 12.-ig  8
00

 – 16
00

 óráig. 

 

2./ A beiratkozás helye a Segesdi Tündérkert Óvoda székhelye: 7562 Segesd, 

Szabadság tér 6. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az óvodai 

beíratás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 

 Határidő: értelem szerint 

 Felelős: Péntek László polgármester és Pám Miklósné megbízott intézményvezető   

 

 

4./ A jegyző beszámolója a 2016. évi adóztatásról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az 

adóztatást. Kiemeli, hogy nagyon sok az egyes adónemek vonatkozásában a hátralék összege, 

de az adóügyekkel foglalkozó kollégák mindent megtesznek a letiltások fokozása érdekében. 

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Liber János képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a nagy összeggel tartozó Béta-Therm Kft.-vel mi a helyzet. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a cég jelenleg felszámolás alatt áll, az 

önkormányzat hitelezőként sorban áll, és reménykedik, hogy be tudja hajtani a tartozás 

összegét. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az adózásra vonatkozó beszámoló 

elfogadását szavazásra bocsátja. Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza. 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata az adóztatásról szóló beszámolóról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóztatásról 

szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

Kiegészítés: 

 

Dr. Varga Katalin jegyző szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos tudnivalókat. 

Elmondja, hogy a 2017-es évre vonatkozóan kellett aktualizálni a szabályzatot, elsősorban 

jogszabályváltozás miatt. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének44/2017. (II.14.) önkormányzati 

határozata a cafetéria szabályzat módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a cafetéria-szabályzat 

módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

6./ Az önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a Lagroland Kft.-től az 

önkormányzat vásárolt egy Lada Niva típusú gépkocsit. Kiemeli, hogy a gépjármű 

üzemeltetési szabályzat tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárműveket, ezért 

a megvásárolt gépkocsinak is szerepelnie kell a szabályzatban. Javasolja a gépjármű 

üzemeltetési szabályzat módosítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének45/2017. (II.14.) önkormányzati 

határozata a gépjármű üzemeltetési szabályzat módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gépjármű-üzemeltetési 

szabályzat módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Péntek László polgármester 

7./ A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Péntek Vince bizottsági elnök 

 

Kiegészítés: 

 

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a munkaterv. A 

bizottság működésében a szervezeti és működési szabályzat, valamint a szociális rendelet a 

meghatározó. Előre tervezettek, illetve tervezhetőek a pénzügyi tárgyú napirendek, és szükség 

szerintiek a szociális rendeletből eredőek. A bizottság az előterjesztés szerint elfogadásra 

javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a Pénzügyi és Szociális Bizottság munkatervének elfogadására vonatkozó 

javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének46/2017. (II.14.) önkormányzati 

határozata munkaterv elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Szociális 

Bizottság munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek Vince biz. elnök 

 

 

8./ Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Liber János bizottsági elnök 

 

Kiegészítés: 

 

A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a munkaterv. A 

bizottság elsődleges feladata a rendelet-tervezetek véleménye. Az elnök javasolja, hogy a 

munkaterv egészüljön ki a hegyi utak felülvizsgálatával és ellenőrzésével, melyet április 

hónapra javasol betervezni. Az elnök elmondja, hogy a vállalkozók nagy része nem veszi 

figyelembe a zártkertekben lévő utakat, azokat előszeretettel szántják el.  

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a külterületi utak karbantartására vonatkozóan be 

lett nyújtva egy pályázat, melyen gépek beszerzését jelölték meg célként. Kiemeli, hogy a 

gépek között egy gléder is van, mellyel jelentős mértékben lehetne javítani a zártkerti utak 

állapotát. 
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Kiemeli, hogy az önkormányzat tulajdonában nagyon sok árok van, melyek tele vannak 

fákkal.  

Ezeket a fákat ki kellene termeltetni, de ezt megelőzően fel kellene mérni az önkormányzati 

tulajdonban lévő árkokat és utakat. Felkéri az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságot, 

hogy a munkatervébe illessze be ezt a feladatot is.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság munkatervének elfogadására 

vonatkozó javaslatot, a kiegészítő javaslatokkal együtt szavazásra bocsátja.  

 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének47/2017. (II.14.) önkormányzati 

határozata munkaterv elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és 

Településfejlesztési Bizottság munkatervét jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy 

április hónapban a bizottság további feladata a zártkerti utak ellenőrzése, valamint az 

önkormányzati tulajdonban lévő árkok és utak feltérképezése. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Liber János biz. elnök 

 

 

9./ Egyéb ügyek. 

 

a) Használati megállapodás jóváhagyása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a kiváltásos pályázattal 

kapcsolatban a testületnek jóvá kell hagynia a használati megállapodást, mely az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Liber János képviselő 

 

Megkérdezi, hogy a főigazgatóság ragaszkodik-e a parki telkekhez. 

 

Péntek László polgármester 

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy azért tetszik nekik a parki rész, mivel 

könnyen megközelíthető onnan a szociális otthon épülete. Kiemeli, hogy a pályázat feltétele, 

hogy a telkek nem lehetnek egymás mellett, illetve, ha egymás melletti utcában vannak a 

telkek, akkor legalább egy árok válassza el ezeket egymástól. 

 

A használati megállapodás jóváhagyására vonatkozó javaslatot a testület 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata használati megállapodásról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő használati megállapodást az előterjesztés 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás 

aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2017. február 20. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b) Támogatási kérelmek elbírálása: 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy két támogatási kérelem érkezett, az 

egyik a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületétől, a másik pedig a Siketek és 

Nagyothallók Országos Szövetségének Somogy Megyei Szervezetétől. Kiemeli, hogy a 

Somogy megyei szervezetek elsőbbséget élveznek az elbírálás tekintetében. 

A polgármester a polgármesteri keret terhére szervezetenként 10.000-10.000 Ft összegű 

támogatást biztosít. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást az első szervezet esetében atestület 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének49/2017. (II. 14.) önkormányzati 

határozata polgármesteri keret terhére történő egyesületi támogatásról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri döntés nyomán 

a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére 10.000 Ft összegű 

támogatás átadását – a polgármesteri keret terhére – jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást a második szervezet esetében a testület 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint 

határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének50/2017. (II. 14.) önkormányzati 

határozata polgármesteri keret terhére történő szervezeti támogatásról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri döntés nyomán 

a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei Szervezete 

részére10.000 Ft összegű támogatás átadását – a polgármesteri keret terhére – 

jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

c) Pályázathoz csatlakozásról döntés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi polgármester 

megkereste őt egy pályázathoz történő csatlakozással kapcsolatban. Kiemeli, hogy a pályázat 

címe a „humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek”. 

Elmondja, hogy a pályázatban van két olyan terület is, amely érdekelhetné az 

önkormányzatot, az egyik a helyi közösségek társadalmi szerepének megerősítése, a másik 

pedig a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. Tájékoztatást ad arról, hogy egy konzorciumban 

legalább 5 települési önkormányzatnak kell részt vennie. Javasolja a pályázathoz való 

csatlakozást. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének51/2017. (II. 14.) önkormányzati 

határozata pályázathoz csatlakozásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című, 

EFOP-1.5.3-16 azonosító számú pályázati kiíráshoz illeszkedő, projekt előkészítésével, 

kidolgozásával, benyújtásával, továbbá az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi 

megállapodás aláírásával. 

 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a konzorcium 

vezetőjét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat előkészíttesse, 

kidolgoztassa, a kapcsolódó szerződéseket, együttműködési megállapodásokat aláírja, a 

szükséges nyilatkozatokat megtegye, a pályázathoz kapcsolódó egyeztetéseket 

lefolytassa, továbbá a pályázatot benyújtsa. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a Péntek László polgármestert, hogy a pályázat 

benyújtásához szükséges dokumentumokat, együttműködési megállapodásokat, 

konzorciumi megállapodást aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, a 

pályázathoz kapcsolódó egyeztetéseket lefolytassa. 

 

Határidő: 2017. április 1. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

d) Gördülő fejlesztési terv készítésére felhatalmazás: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testület, hogy a 2011. évi CCIX. törvény 

rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges 

készíteni. Ennek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv.  
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A polgármester javasolja, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének 

elkészítésével a testület bízza meg a DRV Zrt.-t. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a feladatok elvégzésére vonatkozó felhatalmazást víziközmű-rendszerenként 

bocsátja szavazásra. A DRV_V_304 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó javaslatot a 

testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a következők 

szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a DRV Zrt. felhatalmazásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-3-001-01-00 

MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_304 számú Segesd Község víziközmű-

rendszerének Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerint, felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza 

meg. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A DRV_V_322 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó javaslatot a testület 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a DRV Zrt. felhatalmazásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-2-001-00-10 

MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_322 számú Segesd Község víziközmű-

rendszerének Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerint, felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza 

meg. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A DRV_V_337 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó javaslatot a testület 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a DRV Zrt. felhatalmazásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-1-001-01-04 

MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_337 számú Segesd Község víziközmű-

rendszerének Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerint, felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza 

meg. 
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Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A DRV_S_312 számú víziközmű-rendszerre vonatkozó javaslatot a testület 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata a DRV Zrt. felhatalmazásáról. 

 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-27368-1-001-00-01 

MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_312 számú Segesd Község víziközmű-

rendszerének Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 11. § szerint, felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza 

meg. 

 

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

e) Tájékoztatás pályázatról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az első és második 

világháborús emlékmű rekonstrukciójára benyújtott pályázat nem nyert. 

 

 

f) Hegedüs Zsuzsa megkeresése: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Hegedüs Zsuzsa 

miniszterelnöki főtanácsadó levélben kereste meg az önkormányzatot a vízvezeték, illetve a 

vízöblítéses WC nélküli lakóhelyekkel kapcsolatban. Elmondja, hogy a levél több kérdést is 

tartalmazott, így például a vízvezeték és vízöblítéses WC nélküli lakások számát, a lakások 

alapterületét, a lakások állapotát. Kiemeli, hogy a kérdésekre adott válaszokban a védőnő 

nyújtott segítséget, de hangsúlyozza, hogy becsült adatokról, illetve számokról beszélhetünk. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a vízvezeték, illetve vízöblítéses WC nélküli lakóhelyek 

rekonstrukciójára kívánnak pályázatot benyújtani, és ehhez szükségesek az adatok. 

 

 

g) Javaslat rendelet módosítására: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól és ezek megsértésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet 

szabályozza a közterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályokat. Az egyértelműség 

biztosítása érdekében javasolja, hogy a rendeletbe kerüljön bele a járda tisztántartása esetében 

az, hogy saroktelek esetén mindkét oldalra vonatkozik a tisztántartási kötelezettség. 

 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkülelfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2017. (II. 14.) 

önkormányzati határozata rendelet módosításáról.   

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének következményeiről szóló 

önkormányzati rendelet 2./ pontban részletezett módosításának szükségességével. 

 

2./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

következményeiről szóló önkormányzati rendelet 7. § a) b) és e) pontja a következő 

szöveggel egészüljön ki: „(saroktelek esetén mindkét oldal)”. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek megsértésének következményeiről önkormányzati rendelet 

módosítását dolgozza ki, és a következő munkaterv szerinti ülésre terjessze elő. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

h) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontása: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a képviselő-testület a 2016. 

december 14.-i ülésén döntött a Segesd, Széchenyi utca 21. szám alatti ingatlan, valamint a 

Kossuth utca 61. szám alatti ingatlanok bontásáról. Kiemeli, hogy a bontás aktuálissá vált, 

meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket. 

 

 

i) Egyéb témák: 

 

Liber János képviselő tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Borbaráti Kör 2017. március 4.-én 

tartja a minden évben megrendezett borversenyét, melyre minden képviselőt és a jegyző 

asszonyt is szeretettel várnak. 

Liber János képviselő megkérdezi, hogy a Segesdi Fűrészüzem Kft. eleget tett-e már az 

elpakolási kötelezettségének. 

 

Talián Bálint képviselő 

 

Liber János felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy még nem volt ideje beszélni a 

fűrészüzem képviselőivel, de a következő testületi ülésre ezt pótolja. 

 

Baranyai Lajosné a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyesületük 2017. március 18.-án lesz 20 éves. 

Elmondja, hogy az évforduló alkalmából ünnepséget szerveznek, melyre sok szeretettel 

meghívja a képviselő-testületi tagokat. 

 

Illés Tibor a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke 
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Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületnek 2017-ben lesz a 125 éves 

évfordulója. Kiemeli, hogy a testület már a tavalyi évben döntött egy csapatzászló 

adományozásáról, melyet ezúton szeretne megköszönni. Elmondja, hogy még nincs pontos 

dátum és a program is csak körvonalakban van meg az évforduló megünneplésével 

kapcsolatban.  

Véleménye szerint a kábel tv-re is fel lehetne tenni egy felhívást, hogy ha bárkinek van 

valamilyen dokumentuma, emléktárgya, fényképe a tűzoltó egyesülettel kapcsolatban, akkor 

azt bocsássa az egyesület rendelkezésére egy kiállítás erejéig. Hangsúlyozza, hogy az 

ünnepség megszervezése elég sokba kerül, ezért is kérte a szokásos támogatás 100.000 

forinttal való megemelését adott évre vonatkozóan. 

 

Péntek László polgármester 

 

Véleménye szerint a megalakulás napján, azaz november 11.-én kellene megtartani az 

ünnepséget.  

 

Illés Tibor a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke 

 

Véleménye szerint nem kellene egy napba besűríteni a tűzoltóversenyt is és a megemlékezést 

is, mivel egy verseny megtartása már önmagában is egész napos rendezvény. 

 

 

 

Miután más hozzászólás nem hangzik el,a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 


