
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 5.-én, az ön-
kormányzat házasságkötő termében 8.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott 
soron kívüli üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett, Péntek Vince, Liber János és Talián Bálint Attila képviselők, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Gyöngyösi Norbert képviselő 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2017. (IV. 5.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Pályázat benyújtása a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csök-
kentésére. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotja-
vításához, karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése” című pályázatban felté-
teles beszerzés lefolytatása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ Pályázat benyújtása a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csök-
kentésére. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagjait arról, hogy Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény 3. melléklete alapján ez évben is lehetőség nyílik a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére vonatkozó támogatási 
igény benyújtására. Az az önkormányzat nyújthat be támogatási igényt, ahol a csatornázott 
területeken a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás 2017. évre 
várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1.002 Ft/m3 értéket.  
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A polgármester elmondja, hogy amennyiben az önkormányzat nyer a pályázaton, az elnyert 
támogatást, megállapodás alapján átadja a DRV-nek. A polgármester javasolja a pályázat be-
nyújtását a Magyar Államkincstár felé, továbbá kéri meghatalmazását a pályázattal kapcsola-
tos teendők lebonyolítására.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2017. (IV. 5.) önkormányzati 
határozata támogatási igény benyújtásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár 
felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylé-
sének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

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

2./ A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjaví-
tásához, karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése” című pályázatban feltéte-
les beszerzés lefolytatása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat Ötvöskónyi Község Ön-
kormányzatával konzorciumban pályázatot nyújtott be munkagépek beszerzésére vonatkozó-
an. Kiemeli, hogy annak érdekében, hogy tagonként vegyék figyelembe a 15 millió forintos 
értékhatárt, módosítani kell a konzorciumi szerződést és dönteni kell a feltételes beszerzés 
lefolytatásáról. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Péntek László polgármester javasolja, hogy a testület döntsön a feltételes beszerzésről és a 
konzorciumi szerződés módosításáról. 

A polgármester javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2017. (IV. 5.) önkormányzati 
határozata feltételes beszerzésről. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése” elnevezésű, 
VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16. kódszámú pályázatban feltételes beszerzést folytat le. 

2./ A képviselő-testület a konzorciumi szerződést az alábbi szöveggel egészíti ki: 
„A konzorciumi partnerek külön Ajánlatkérőként járnak el, a közbeszerzési eljárások 
lefolytatására minden konzorciumi partner külön jogosult.” 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított konzorciumi 
szerződés aláírására és a jegyzőkönyv melléklete szerinti ajánlatkérési felhívás 
megküldésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 3./ Egyéb ügyek. 

a) Nagyatádi Mentőállomás támogatási kérelme: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nagyatádi mentőállomás tá-
mogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Elmondja, hogy a kérelmükben leírták, 
hogy mentéstechnikai eszközökre, ezen belül is speciális égési kötszerekre lenne szükségük. 
Javasolja 10.000 Ft összegű támogatás biztosítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2017. (IV. 5.) önkormányzati 
határozata támogatás nyújtásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Mentőállomás ré-
szére 10.000 Ft összegű támogatást biztosít, a tartalék terhére, speciális égési kötszerek 
megvásárlásához.  

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Tájékoztatás a Lagroland Kft. és egyéb érdekeltek kéréséről:  
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A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Lagroland Kft, az Agrokov Kft. és Ko-
vács Ferenc mezőgazdasági vállalkozó kérelemmel fordultak az önkormányzathoz. Elmondja, 
hogy a kérelem lényege, hogy a Trigo Kft. magtárolóinak tetőszerkezetéről esőzés esetén több 
ezer négyzetméter esővíz ömlik az önkormányzati tulajdonban lévő 046 helyrajzi számú útra, 
és az útról a szántóföldekre. Kiemeli, hogy a gazdák az esővíz Trigo Kft. telepehelyén belüli 
elvezetését kérik, az út biztonságos használata érdekében. Elmondja, hogy ebben kérik az ön-
kormányzat közbenjárását. A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy felvette a kapcsolatot a 
Trigo Kft. vezetőjével, akivel a közeljövőben meg fogják beszélni az adott problémát és meg-
oldást fognak rá keresni. 

c) Tűzifa probléma megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesdért Alapítvány a tűzifa 
probléma megoldására egy ötlettel állt elő. Elmondja, hogy a tűzifa elosztása minden évben 
nagy problémát jelent, mivel sok a hátrányos helyzetű személy a községben. Hangsúlyozza, 
hogy az idei évtől az önkormányzat csak azoknak a személyeknek hajlandó segíteni, akik ma-
guk is tesznek valamit. Elmondja, hogy az önkormányzat egy felhívást fog kiküldeni a telepü-
lési lakhatási támogatásban részesülők számára, amely szerint nyilatkozhatnak arról, hogy a 
lakhatási támogatásukból 2.000 Ft összeget a Segesdért Alapítványnál helyeznek el, melyből 
az adott személy részére novemberben tűzifa kerül megvásárlásra.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint a 2.000 Ft-tól többet is félre lehetne rakni. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban megjegyzi, hogy nem mindenki kap 6.000 Ft összeget 
havonta, és az egyéb önkormányzattal szemben fennálló tartozásokat is figyelembe kell venni, 
mint pl. az adótartozás vagy a szociális kölcsön tartozás. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a felhívások kiküldésével és a nyilatkozatok 
Segesdért Alapítványhoz továbbításával. 

Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2017. (IV. 5.) önkormányzati 
határozata felhívások kiküldéséről. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a települé-
si lakhatási támogatásban részesülők számára az önkormányzat felhívást küldjön ki, a 
téli tűzifa vásárlás elősegítése érdekében. 

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Tájékoztatás az önkormányzati ingatlanok bontásáról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a két önkormányzati ingatlan 
bontása folyamatban van. Elmondja, hogy probléma adódott az elektromos áram kikötésével 
kapcsolatban, de gyorsan elhárították a problémát. 

e) Tájékoztatás a háziorvosi ügyeleti ellátásról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tegnapi napon kistérségi ülé-
sen vett részt, ahol a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lezárásáról volt szó. Elmondja, hogy a közbeszerzési eljárásra két pályázó volt, az egyik a je-
lenlegi szolgáltató, az Emergency Service Kft., a másik pedig a Hungary Ambulance Kft. A 
jelenlegi szolgáltató első körben nettó 575 Ft összegű hozzájárulást ajánlott, a másik cég pe-
dig 715 Ft összegű hozzájárulást. Kiemeli, hogy a végleges ajánlat az Emergency Service Kft. 
részéről 495 Ft volt, a másik cég részéről pedig 550 Ft, tehát a jelenlegi szolgáltatóval köt 
szerződést a kistérség. A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az ülésen szó volt az ügye-
leti ellátás színvonaláról is, mivel a települések lakosai közül sokan nincsenek megelégedve 
az ellátással. Kiemeli, hogy egyet értettek abban, hogy amint valakinek panasza lesz, a nagy-
atádi jegyzőhöz kell jelezni, illetve megállapodtak az időnkénti ellenőrzés szükségességében 
is. A polgármester kiemeli, hogy az ügyeleti ellátáshoz való hozzájárulást nagyon sok önkor-
mányzat nem tudja kifizetni, esetleg rendkívüli támogatás útján. 
A polgármester elmondja, hogy felvetette az ülésen azt, hogy miért nem látja el a nagyatádi 
kórház az ügyeletet. Hangsúlyozza, hogy nem vetették el ezt az ötletet sem, a jövőben ezzel 
kapcsolatban tárgyalásokat fognak folytatni. 

Kérdés nincs.  

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Tájékoztatást ad arról, hogy egyre több a panasz a segesdi fogorvosra, mivel sok esetben nem 
tartja be a rendelési időt. Kiemeli, hogy sokszor ki sincs írva, hogy elmarad a rendelés.   

Péntek László polgármester 
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Az alpolgármester által elmondottakra reagálva kiemeli, hogy át kell nézni a feladat-ellátási 
szerződést, illetve elmondja, hogy el fog beszélgetni a fogorvossal, a problémával kapcsolat-
ban. 

f) Az óvoda pótmunkáival kapcsolatos költségek megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az I. számú óvoda tetőfelújítá-
sa során pótmunkák elvégzésének szükségessége merült fel. Elmondja, hogy a tetőléceket ki 
kellene cserélni, illetve a hátsó bejáratnál lévő teraszt fel kellene újítani, azaz előtetőt kellene 
építeni. Kiemeli, hogy a vállalkozó ezekre a munkákra bruttó 1.840.250 Ft összegű ajánlatot 
adott. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy a korábbi tetőfelújítás során ócska cserepet rakott fel a kivitelező. Kiemeli, 
hogy ezt akkor jelezték is a vállalkozó felé, de nem mentek vele semmire. Egyet ért a pót-
munkák elvégzésének szükségességével. 
Liber János képviselő 

Teljes mértékben egyet ért a pótmunkák elvégzésének szükségességével. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a pótmunkák megrendelését. 

Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2017. (IV. 5.) önkormányzati 
határozata az óvodában felmerült pótmunkák megrendeléséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a 7562 Segesd, 
Szabadság tér 6. szám alatti I. számú óvoda tetőfelújítása során szükségessé vált pót-
munkák megrendelésével. A pótmunka bruttó 1.840.250 Ft összegű költségét a tartalék 
terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Könnyű-Ép Kft.-vel a pótmun-
kára vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére és annak aláírására. 

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 
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g) Tájékoztatás az RSZSZK működéséről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az RSZSZK működéséhez 
2017-ben az önkormányzatnak 11 millió forinttal kell hozzájárulnia. Hangsúlyozza, hogy ez 
rengeteg pénz, kb. háromszorosa a tavalyi hozzájárulásnak. Tájékoztatást ad arról, hogy meg-
hívta az igazgató asszonyt egy beszélgetésre, aki elmondta, hogy a 11 millió forintból közel 4 
millió forint a kötelező bérminimumra kiegészítésből adódik. Elmondja, hogy a segesdi in-
tézményegységben 8 fő dolgozik, ezen belül 2 fő a mini bölcsödében, 2 fő a házi segítség-
nyújtásban, 2 fő az idősek nappali ellátásában és 2 fő a családgondozás területén. Elmondja, 
hogy a megbeszélés során felmerült, hogy mivel hetente két alkalommal van idősek klubja, 
mit csinál a két ember a fennmaradó időben. Kiemeli, hogy a hétvégi ebédhordás is problémát 
jelent a dolgozóknak. Elmondja, hogy az igazgató asszony felvetette, hogy szükséges-e a va-
sárnapi ebédhordás. A polgármester felmérette az igényeket, és kiderült, hogy 35 fő igényel 
vasárnap ebédet, tehát ezt nem szüntetheti meg az önkormányzat. A polgármester kérte az 
igazgató asszonyt, hogy beszélgessen el a dolgozókkal az ellátandó feladatokkal kapcsolat-
ban. Elmondja, hogy megoldás lehet az is, hogy az önkormányzat hordja ki az ebédet hétvé-
gén, de akkor biztosan két embernek megszűnik a munkaköre a segesdi intézményegységben. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Érdekesnek találja, hogy az RSZSZK csak úgy beállítja a költségeket, és meg sem kérdezi az 
önkormányzatokat, hogy mit szólnak hozzá, vagy egyet értenek-e a létszámokkal.  
Véleménye szerint, ha az állam kompenzálja a kötelező bérkiegészítés költségét, akkor lénye-
gesen lecsökken a hozzájárulás összege. 

Péntek László polgármester 

Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat közfoglalkoztatottakat is biztosít a segesdi intézmény-
egységbe. Elmondja, hogy a közmunkások azért vannak ott, hogy segítsenek és nem azért, 
hogy mások helyett dolgozzanak. Kiemeli, hogy amint megtudja, hogy mások munkáját vég-
zik el, el fogja őket venni az intézményből. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint az RSZSZK-ban meglehetősen megfoghatatlan a munkaidő, mivel, főleg a 
nappali ellátásban, „beszélgetős” munkakörökről van szó. Elmondja, hogy a dolgozók sokszor 
még 9 órakor sincsenek ott, de délután 2 órakor már mennek haza.  

h) Megbízási szerződés jóváhagyása: 
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Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a konyha felújítására az ön-
kormányzat 2016-ban pályázatot nyújtott be. Elmondja, hogy a pályázatot a TUDÁS-INFÓ 
Kft. írta meg, ennek díja nettó 280.000 Ft. Kiemeli, hogy erről már a korábbi ülésen tájékoz-
tatta a testületi tagokat, de döntés nem született. Kéri, hogy a testület a jegyzőkönyv mellékle-
tét képező megbízási szerződést hagyja jóvá. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2017. (IV. 5.) önkormányzati 
határozata megbízási szerződésről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TUDÁS-INFÓ Kft.-vel 
kötött megbízási szerződést, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. A megbízási 
díj összegét, azaz nettó 280.000 Ft-ot a tartalék terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


