
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 24.-én az 
önkormányzat házasságkötő termében 13.00 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános 
üléséről. 

  
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 
Liber János és Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 
közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint Attila képviselők. 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 
tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2017. (II. 24.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

 2./ Egyéb ügyek. 

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

Bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az elő-
terjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága is megtárgyalta a 2016. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-terveze-
tet és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a módosító rendeletet szavazásra bocsátja. A módosító rendelet elfogadására 
vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  

6/2016. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2./ Egyéb ügyek. 

a) DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala: 

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

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2017. (II. 24.) 
önkormányzati határozata levélben történő szavazásról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt. által megküldött, a jegyzőkönyv mellékletét képező szavazólapon szereplő 
határozati javaslatot elfogadja, a szavazólap aláírására, határidőre történő 
megküldésére felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Péntek László polgármester  

b) Nőnapi vendéglátás megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nőnapi ünnepséget 2017. 
évtől kezdődően nem együtt tartják az önkormányzat intézményei és az általános iskola. 
Elmondja, hogy az önkormányzat női dolgozóinak száma jelenleg 41 fő. Elképzelése szerint a 
hivatal és az önkormányzat női dolgozói részére 2017. március 8.-án 14 órától, a konyha és az 
óvoda női dolgozói részére pedig 15.30 órától tartanák az ünnepséget. Kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy aki részt tud venni az ünnepségen, jelezze. Elmondja, hogy az ünnepség 
részeként vendégül látnák a nőket, és egy szál virággal köszöntenék őket a férfiak. Kiemeli, 
hogy az RSZSZK női dolgozóit és a háziorvos mellett dolgozó két ápolónőt a munkahelyükön 
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köszönti a polgármester. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő jelzi, hogy részt tud venni az ünnepségen. 

Péntek Vince és Gyöngyösi Norbert képviselők is jelzik, hogy részt tudnak venni a nőnapi 
ünnepségen. 

Péntek László polgármester javasolja, hogy az általános iskolában tartandó nőnapi 
ünnepséghez az önkormányzat 30.000 Ft összegű támogatást biztosítson, melyet Horváth 
Csaba pedagógus fog átvenni. 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2017. (II. 24.) önkormány-
zati határozata iskolai nőnap támogatásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30.000 Ft összegű támoga-
tást biztosít a segesdi általános iskolában dolgozó női pedagógusok megvendégelésé-
hez, a tartalék terhére azzal, hogy a támogatás összegével Horváth Csaba pedagógus, 
az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

2./ A támogatási összeg átvételére és az elszámolás kötelezettségével terhelt személy, 
Horváth Csaba 7562 Segesd, Bajcsy Zs. utca 17. szám alatti lakós. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Tájékoztatás a munkaügyi központ által biztosított lehetőségekről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a munkaügyi központ 
lehetőséget biztosít egy program keretében arra, hogy 5 fő, korábban közfoglalkoztatott 
dolgozót, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztasson az önkormányzat. Elmondja, hogy 
az 5 főből 2 fő település-karbantartói munkakörben, 1 fő közművelődési-kisegítő 
munkakörben és 2 fő óvodai kisegítői munkakörben kerül alkalmazásra. Ez a program 2017. 
március 20. napjától indul, 100 %-os, illetve 1 fő esetében 70 %-os támogatással. 
Tájékoztatást ad arról, hogy külön mezőgazdasági közmunkaprogram nem fog indulni. 
Elmondja, hogy eredetileg a közmunkaprogramok március 1. napjától indultak volna, de 
egyenlőre nem tudnak semmit az indulás időpontjáról. 
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d) Tájékoztatás a kiváltásos pályázatról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy kapott egy e-mailt Tóth László 
Norberttől arra vonatkozólag, hogy az önkormányzat részt kíván-e venni konzorciumi 
partnerként a kiváltásos pályázatban. Véleménye szerint erre nincs szüksége az 
önkormányzatnak, és ezt meg is beszélte a Somogy Megyei Kirendeltség igazgatójával. 

e) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy támogatási kérelem érkezett a 
Medicopter Alapítványtól.  
Az alapítvány életmentő eszközök megvásárlásához kér támogatást. A polgármester javasolja, 
hogy az önkormányzat 10.000 Ft összegű támogatást biztosítson a Medicopter Alapítvány ré-
szére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A támogatásra vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2017. (II. 24.) önkormány-
zati határozata támogatás biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Medicopter Alapítványnak 
10.000 Ft összegű támogatást biztosít, a szükséges életmentő eszközök megvásárlásá-
hoz. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyesület idén ünnepli a 35. 
évfordulóját, mely ünnepség megtartása többlet költségekkel jár. Emlékezteti a testületi 
tagokat, hogy tavaly is támogatták az egyesület működését. Javasolja, hogy az önkormányzat 
10.000 Ft-al támogassa a szervezet tevékenységét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2017. (II. 24.) 
önkormányzati határozata egyesület támogatásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak 
Somogy Megyei Egyesületének 10.000 Ft összegű támogatást, a tartalék terhére 
biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) Rinyaújlaki önkormányzat támogatási kérelme: 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy támogatási kérelem érkezett 
Rinyaújlak Község Önkormányzatától. Elmondja, hogy a kérelemben leírtak szerint egy 
egyedül élő rokkantnyugdíjas otthona teljesen leégett, lakhatatlanná vált a községben. 
Kiemeli, hogy az önkormányzat saját támogatásán kívül az új otthon kialakítására 
pénzadományt gyűjt.  
A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat 10.000 Ft összegű támogatást biztosítson az 
otthon kialakításához. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2017. (II. 24.) 
önkormányzati határozata támogatásról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rinyaújlak községben 
önhibáján kívül fedél nélkül maradt személy új otthonának kialakítására 10.000 Ft 
összegű támogatást biztosít. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

h) Tájékoztatás szociális hozzájárulás mértékéről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy kistérségi társulási ülésen vett 
részt a délelőtt folyamán. Elmondja, hogy az ülés fő témája a 2017. évi költségvetés volt. 
Kiemeli, hogy az előre kiküldött anyagból már kiderült, hogy az önkormányzatnak 2017-ben 
11,6 millió forinttal kell hozzájárulnia az RSZSZK működéséhez, a tavalyi 3,8 millióval 
szemben. Hangsúlyozza, hogy ez nagyon magas összeg. Tájékoztatást ad arról, hogy az 
RSZSZK-nak 101 dolgozója van, és 37 millió forint volt a garantált bérminimumra való 
kiegészítés. Elmondja, hogy megváltozott a normatíva is, például a házi segítségnyújtást 
kettészedték, a személyi gondozás esetében 273 ezer forint a normatíva, a szociális segítés 
estében pedig 25 ezer forint. 
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A polgármester hangsúlyozza, hogy minden településnek emelkedett a hozzájárulása. A 
társulási ülésen megállapodtak abban, hogy ebben a formában nem fogadható el a 
költségvetés. Meg kell majd vizsgálni az esetleges bérkompenzáció alakulását, és felül kell 
vizsgálni a létszámokat is. Kiemeli, hogy a segesdi intézményegységben sem az étkezés, sem 
az idősek klubja nem jön ki a finanszírozásból.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Megjegyzi, hogy valóban nagyon magas a hozzájárulás összege.  

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a segesdi intézményegységben 8 fő dolgozik, de a központban irodai munkát 
végzők illetményét is felosztják a települések között 2017-től. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a rendszerváltást megelőzően két öregek napközije működött a községben, 
ahol 2-2 fő dolgozó volt. Ezt követően volt olyan döntés, hogy nincs szüksége a négy 
embernek vezetőre, holott az akkori tanácselnök szerette volna. Kiemeli, hogy az idősek 
klubjában hetente két alkalommal, kedden és csütörtökön 4-4 órát töltenek az idősek, tehát a 
dolgozói létszámokat mindenképpen felül kell vizsgálni. 

Péntek Vince képviselő 

Megkérdezi, hogy mennyi a béremelés miatti plusz költség a költségvetésben. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy körülbelül 4,7 millió forint. Számításai 
szerint havonta 32 ezre forint összegű a kötelező bérminimumra kiegészítése azoknak, akik 
eddig is minimálbéren voltak, ezzel szemben az anyagból az derül ki, hogy 49.500 Ft a havi 
emelkedés.  

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint megfontolandó, hogy szükség van-e nyolc emberre a segesdi 
intézményegységben. 

Péntek László polgármester 
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Kiemeli, hogy a polgármesterek egyet értettek abban, hogy ezt a költségvetést nem lehet így 
elfogadni. 

i) Egyéb témák:  

Péntek László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy március 10.-én lesz a 
közmeghallgatásos ülés a községben, ahol Tóth László Norbert tájékoztatni fogja a lakosságot 
a kiváltásos pályázatról. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a Ferrokov Kft. megvásárolt a Kossuth utcában egy családi házat, ahol 
munkásszállót fog kialakítani. Véleménye szerint a régi csendőrlaktanyát is fel kellene 
újíttatnia az önkormányzatnak.  

Péntek László polgármester 

Az alpolgármester felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy korábban már felajánlotta a 
Ferrokov Kft.-nek, hogy vásárolja meg az ingatlant. Kiemeli, hogy az épület felújítása 5,5 
millió forintjába kerülne az önkormányzatnak. 

Liber János képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy jött egy tervező a templomhoz és a zárdához a felújítás 
kapcsán, annak érdekében, hogy felmérje mi mennyibe fog kerülni. Elmondja, hogy az 
orgonáról küldött képeket és videót is egy orgonakészítőnek, aki árajánlatot is adott a 
felújításra, ez kb. 14 millió forintba kerülne. Kiemeli, hogy a probléma az, hogy a pályázatba 
nem fér bele ekkora költség csak az orgonára. Felmerült annak a lehetősége is, hogy egy 
elektromos orgonát vesznek, de véleménye szerint az nem a templomba való. Elmondja, hogy 
egyenlőre várnak a tervező által készített dokumentumokra. 

Mivel más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


