
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27.-én, 15.00 
órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 
Talián Bálint Attila és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak kö-
zül Horváth József tanyagondnok, valamint dr. Varga Katalin jegyző.  

A közmeghallgatásos ülésen 7 fő lászlómajori lakos van jelen. 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett és Gyöngyösi Norbert képviselők.  

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

Az írásos napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

 2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

 3./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  
Előadó: Péntek László polgármester 

 4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ A Segesdi Tündérkert Óvoda alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ Beszámoló a 2016. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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8./ Beszámoló a 2016. évi tanyagondnoki munkáról. A Tanyagondnoki Szolgálat 2017. 
évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Horváth József tanyagondnok 

9./ A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának elfogadása, valamint a tanya-
gondnok munkaköri leírásának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

10./ A tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

11./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogad-
ja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység: 

A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Kiemeli, hogy az 
előző ülés közmeghallgatásos ülés volt, március 10.-én, illetve a testület rendkívüli ülést tar-
tott április 5.-én. Elmondja, hogy március 18.-án a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület 20 
éves fennállásának ünnepségén és kiállításán vett részt. Tájékoztatást ad arról, hogy a tanya-
gondnoki szolgálat működését március 27.-én, a szociális szolgáltató központ pályázatát pe-
dig március 30.-án ellenőrizték az illetékes szervek. Megjegyzi, hogy a feltárt hiányosságok 
pótlása folyamatban van mindkét esetében. Elmondja, hogy április 4.-én kistérségi társulási 
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ülésen vett részt, ahol a háziorvosi ügyelet ellátásáról volt szó. Kiemeli, hogy a közbeszerzési 
eljárás lezárult, és ugyanaz a szolgáltató nyert, aki jelenleg ellátja a tevékenységet. A hozzájá-
rulás összege több, mint 500 Ft + Áfa lakosságszámra vonatkozóan. Hangsúlyozza, hogy 
amennyiben valakinek gondja van a háziorvosi ügyelettel kapcsolatban, azonnal a nagyatádi 
jegyzőhöz kell jeleznie. A nagyatádi önkormányzat be fog építeni egy ellenőrző rendszert, az 
ügyeleti ellátás működésére vonatkozóan.  
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az 1-es számú óvoda tetőcseréje és a terasz kiala-
kítása folyamatban van, a jövő héten elvileg be is fejeződik a munka. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kossuth utcai és a Széchenyi utcai ingatlanokon lévő 
házakat lebontották, már a romok eltakarítása folyik. 
Elmondja, hogy április 10.-én a segesdi általános iskolában a IV. Béla Király napok megnyitó-
ján vett részt, a rendezvény három napos volt.  
Tájékoztatást ad arról, hogy április 24.-én megkezdődött a községben a szennyvízberuházás 
utáni bejárók garanciális javítása. 
Elmondja, hogy a közmunka folyik a településen, de lényegesen kevesebb létszámmal, mint a 
tavalyi évben. 
A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elmondottakhoz. 

Orsós Imréné lászlómajori lakós 

Elmondja, hogy elvégzett egy takarítónői oktatást, meg is szerezte a képesítést. Ennek ellené-
re nem foglalkoztatja az önkormányzat közmunkásként, pedig nagyon szeretne dolgozni. 

Péntek László polgármester 

A hozzászólásra reagálva elmondja, hogy felére csökkent a közmunkaprogramban felvehető 
létszám. Kiemeli, hogy a kormány tervei szerint 2020-ra ki fogják vezetni a közmunkát, mivel 
a cél az, hogy mindenki rendes munkahelyeken helyezkedjen el. Kiemeli, hogy jelenleg a ta-
valyi 80 főhöz képest, 40 embert tud foglalkoztatni az önkormányzat. Elmondja, hogy szeret-
ne éves szerződéseket kötni, de nem lehet a programok kötött időtartama miatt. Megérti Orsós 
Imréné problémáját, de jelenleg nem tud több embert foglalkoztatni az önkormányzat. 

Benkéné Bácsai Ilona lászlómajori lakós 

Megkérdezi, hogy nem lehet-e előnyben részesíteni a legjobban rászoruló személyeket a 
közmunkaprogramokba való bejutás tekintetében. 

Péntek László polgármester 

A kérdésre válaszolva elmondja, hogy minden jelenleg foglalkoztatott közmunkás rászoruló. 
Kiemeli, hogy sajnos nem tud nőt foglalkoztatni kaszálásra, sepregetni pedig nem kell annyi 
ember. Hangsúlyozza, hogy tavaly 15 női dolgozót kerestek a szociális otthonba, az önkor-
mányzat alig tudott összeszedni ennyi embert. Kiemeli, hogy arra kellett volna jelentkeznie 
Orsós Imrénének. 

Orsós Imréné lászlómajori lakós 
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A polgármester úr által elmondottakra reagálva hangsúlyozza, hogy azért nem vállalta a szo-
ciális otthonos munkát, mert nem tudott volna bejárni Lászlómajorból. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

A bejárással kapcsolatban kiemeli, hogy régen gyalog jártak az emberek dolgozni Lászlóma-
jorból a községbe. Hangsúlyozza, hogy nem lehet elvárni azt, hogy a busz igazodjon a mun-
kaidőkhöz.  

Benkéné Bácsai Ilona lászlómajori lakós 

Véleménye szerint egy két gyermekes anyuka nem tudja kivitelezni azt, hogy korán, busszal 
járjon dolgozni, mivel nem tudná hova tenni a gyerekeit. 

Sallai Jánosné lászlómajori lakós 

Elmondja, hogy oda kell menni dolgozni, ahova jó a buszközlekedés, pl. Böhönyére. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót – az 
óvoda beszámolójával együtt – megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. Kiemeli a kiadási és 
bevételi oldal 453.246 ezer Ft-os összegét, a 29.504 ezer Ft összegű pénzmaradványt, vala-
mint azt, hogy a 453.246 ezer Ft-ból 54,5 millió forintot juttatott az önkormányzat a lakos-



#  5

ságnak támogatásként. Elmondja, hogy az 54,5 millió forintból 30 millió forint a gyermekét-
keztetéshez kapcsolódik.  

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A bizottsága megtárgyalta a 2016. évi költségvetés végrehajtását, és elfogadásra javasolja. A 
bizottság elnöke kiemeli azt, hogy az önkormányzat adósságállománya nulla forint. Hangsú-
lyozza a 90 millió forint összegű adóbevételt, amely az összes bevétel 17 %-át teszi ki. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzat saját erőből csak akkor tud fejleszteni, ha van adóbevétele. 
Kiemeli, hogy a normatívában nem szerepel pl. a bérkiegészítés költsége, azt is saját erőből 
kell az önkormányzatnak biztosítania.  
Elmondja, hogy egyenlőre az önkormányzat nem hajt végre fejlesztéseket, majd a második 
félévben, amennyiben az adóbevételek erre lehetőséget adnak, akkor lesz az útfelújítás is.  

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja az óvodai költségvetési 
beszámolót, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata az óvodai beszámolóról. 

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Az intézményi beszámoló elfogadását követően a polgármester az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót bocsátja szavazásra. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 

3./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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Kiegészítés: 

Elmondja, hogy részletes anyagot küldtek ki a képviselőknek, mely tartalmazza az önkor-
mányzat szabályszerű működését. Kiemeli, hogy a belső ellenőrzés során megállapított hiá-
nyosságok pótlása részben már megtörtént, illetve folyamatban van a végrehajtás. 

Dr. Varga Katalin jegyző  

Elmondja, hogy a belső ellenőrzést megbízási szerződés alapján végeztette az önkormányzat. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata a belső ellenőrzési tevékenységről. 

1./ A képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót az előterjesz-
tés szerint elfogadja.  

2./ A testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi összefoglaló ellenőr-
zési jelentését az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző tájékoztatja a testületet a 2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatokról. Kiemeli az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, ezek kiadási és bevételi ol-
dalát. Elmondja, hogy Jünglingné Bellai Aliz egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a 
testületi ülésre, de az anyag tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját is. 

Kérdések és hozzászólások:  

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy az RSZSZK-hoz való hozzájárulás tekintetében van-e előrelépés. 

Péntek László polgármester 
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A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy egyszer már beszélt az igazgató asszonnyal, 
amikor is javaslatot tett a költségek csökkentésére. Kiemeli, hogy a megtett intézkedésekkel 
kapcsolatosan várja az igazgató asszony beszámolóját. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés 
szerinti elfogadását.  
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján – a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámolót az előter-
jesztés szerint elfogadja. 

2./ A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Péntek László polgármester, dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a 2017/2018-as nevelési évben három ideális létszámú cso-
port alakul ki. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számát háromban határozza meg. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportokról.  
  
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvo-
dában a 2017/2018.-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát háromban ha-
tározza meg.  
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2./ A képviselő-testület engedélyezi a maximális létszám 20 %-al történő átlépését. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ A Segesdi Tündérkert Óvoda alapító okiratának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az óvoda alapító okiratának módosítására 
azért volt szükség, mivel a hatályos alapító okirat tartalmazza azt, hogy autizmus spektrum 
zavarral küzdő gyermekek is járhatnak a segesdi óvodába. Kiemeli, hogy az óvodavezetővel 
folytatott megbeszélés során kiderült, hogy az ilyen betegségben szenvedő gyermekek számá-
ra nincs megfelelő képesítéssel rendelkező óvónő, ezért az alapító okirat ezen a rendelkezését 
hatályon kívül kell helyezni. 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

A polgármester javasolja az óvoda alapító okiratának módosítását.  

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata óvoda alapító okiratának módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda 
alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ Beszámoló a 2016. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés:  

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére 
és átadására vonatkozó szabályokat egy rendelet határozza meg. Az önkormányzati rendelet 
szerint, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesítéséről a polgármester a költ-
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ségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet. Kiemeli, 
hogy az önkormányzat 24 jogcímen nyújtott támogatást, körülbelül 10 millió forint összeg-
ben. Hangsúlyozza, hogy a lászlómajori falunap megtartásához az önkormányzat 100.000 Ft 
összeget adott, de az elszámolás még hiányos, mivel hét ezer forinttal nem tudtak elszámolni. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Benkéné Bácsai Ilona lászlómajori lakós 

Elmondja, hogy az ő fiát terheli az elszámolási kötelezettség, és valóban vett olyan terméke-
ket, amelyekről nem tudott számlát kérni. Kiemeli, hogy jövő héten rendezni fogja az elszá-
molást és visszafizeti a fennmaradó összeget. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a 2016. évben nyújtott támogatá-
sokról szóló beszámoló elfogadását.  

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2017. (IV. 27.) önkor-
mányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben nyújtott tá-
mogatásokról és azok elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

8./ Beszámoló a 2016. évi tanyagondnoki munkáról. A Tanyagondnoki Szolgálat 2017. évi 
munkatervének elfogadása. 
Előadó: Horváth József tanyagondnok 

Kiegészítés: 

Horváth József tanyagondnok kiemeli a napi feladatait, azaz a gyermekek óvodába és iskolá-
ba szállítását, illetve hazaszállítását, a reggeli és ebéd szállítást, valamint a hivatali ügyek in-
tézésében való közreműködést. Elmondja, hogy fontos feladata a gépjármű karbantartása, 
tisztítása, valamint a kapcsolattartás biztosítása a lakosság és az önkormányzat között. Kieme-
li, hogy havonta egyszer ellenőrzi a községben a közvilágítást is.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 
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Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy mindenki látja a tanyagondnok munkáját, napi rendszerességgel végzi a fel-
adatait. Kiemeli, hogy a tanyagondnok a külterületen dolgozó közmunkásokat is ellenőrzi. 
Tájékoztatást ad arról, hogy amennyiben valaki szeretné igénybe venni a tanyagondnoki szol-
gáltatást, ezen igényét a tanyagondnoknál, a polgármesternél vagy a jegyzőnél jelentheti be. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a tanyagondnoki munkával kapcsolatban. 

Miután hozzászólás nem hangzott el a polgármester javasolja a beszámoló és a munkaterv 
elfogadását. 

A 2016. évi tanyagondnoki munkáról szóló beszámoló és a 2017. évi munkaterv elfogadására 
vonatkozó javaslatot testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata a tanyagondnoki beszámolóról és a tanyagondnoki munkatervről. 

1./ A képviselő-testület a 2016. évi tanyagondnoki munkáról szóló beszámolót az előter-
jesztés szerint elfogadja. 

2./ A képviselő-testület a 2017. évi tanyagondnoki munkatervet az előterjesztés szerint 
elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

9./ A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának elfogadása, valamint a tanya-
gondnok munkaköri leírásának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tanyagondnoki szolgáltatást március hó-
napban ellenőrizte a kormányhivatal. Elmondja, hogy az ellenőrzés során felhívták a figyel-
met a dokumentumok helyes kitöltésére, valamint a kredit pontok határidőre történő megszer-
zésére. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 
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Javasolja, hogy a munkaköri leírásban szerepeljen az, hogy a tanyagondnoki gépjárművet az 
önkormányzat udvarán kell tárolni. 

Horváth József tanyagondnok 

A képviselő javaslatával kapcsolatban elmondja, hogy ő felel a gépjárműért. Véleménye sze-
rint biztonságos helyen van az autó, és amennyiben este, vagy éjszaka kell hirtelen menni va-
lamelyik idős emberhez, akkor időveszteség lenne az önkormányzathoz való eljutás.  

Talián Bálint képviselő 

Véleménye szerint is jó helyen van a tanyagondnoknál a gépjármű, mivel, ha bármi történik, 
legyen annál a személynél, aki kezeli. 

A polgármester, Liber János képviselő munkaköri leírásra vonatkozó módosító javaslatát bo-
csátja szavazásra, melyet a testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás 
mellett elutasít. 

A polgármester ezt követően a szakmai program elfogadására vonatkozó javaslatot bocsátja 
szavazásra, melyet testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad-
va a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2017. (IV. 27.) önkor-
mányzati határozata Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat 
Szakmai Programját a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A szakmai program elfogadását követően a polgármester a tanyagondnok munkaköri leírását 
bocsátja szavazásra. A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2017. (IV. 27.) önkor-
mányzati határozata tanyagondnok munkaköri leírásának módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. függelékét a jegyzőkönyv melléklete sze-
rint módosítja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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10./ A tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A bizottsága megtárgyalta a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítását, és azt el-
fogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet módosítását bocsátja szavazásra. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 15/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

11./ Egyéb ügyek. 

a) Tájékoztató a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatban: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Barcsi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság levelet küldött az önkormányzathoz, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy je-
lentősen megemelkedett a szabadtéri tűzestek száma, és kérték az önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatát. Kiemeli, hogy minden esetben oda kell figyelni a tűzgyújtásra, és a biztonsá-
gi intézkedések megtételére.  

b) Államháztartási ellenőrzés DDOP pályázattal kapcsolatban: 

A polgármester tájékoztat arról, hogy a Szociális Szolgáltató Központ 2009-es pályázatának 
ellenőrzésére került sor, amelynek során megállapításokat tettek, ezek pótlása folyamatban 
van, a határidő május 5. napja. 

c) Kossuth utcai parkoló kialakítására állásfoglalás kérése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat a Coop 
ABC-vel szemben egy parkolót szeretne kialakítani, mivel az út szélén álló autók a közleke-
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dés szempontjából életveszélyesek. Elmondja, hogy levelet írtak a Magyar Közútnak a parko-
ló kialakítása, valamint megállni tilos tábla kirakása érdekében. Hangsúlyozza, hogy a válasz-
levelet az önkormányzat a mai nap kapta meg, melyben a Közút nem zárkózik el a kivitelezés 
lehetőségétől, de az önkormányzatnak meg kell csináltatnia a terveket és le kell folytatnia az 
egyeztető tárgyalásokat. Javasolja, hogy a testület adjon felhatalmazást a jövőbeni intézkedé-
sek megtételére. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Benkéné Bácsai Ilona lászlómajori lakós 

Véleménye szerint Lászlómajorban, a Böhönye felé tartó oldalon egy buszmegálló kialakítása 
is fontos lenne, mivel az út szélén állni is életveszélyes.  

Péntek László polgármester 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy ez már régi téma, és az önkormányzat minden le-
hetőséget megvizsgált, de sajnos a Közút még azt sem engedi meg, hogy hídgyűrűt rakassa-
nak le.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2017. (IV. 27.) önkor-
mányzati határozata felhatalmazás biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a „68. számú főút, Segesd átkelési szakaszán parkoló, illetve gyalogátkelőhely 
létesítése” tárgyú ügyben, a parkoló megtervezése, valamint a bejárás lebonyolítása 
érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Tájékoztató a szemétszállítással kapcsolatban: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. visszavonta a megfelelőségi véleményt az MTKSZ 
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től. Kiemeli, hogy a szolgáltatás biztosítása 
zavartalan, és a tervek szerint egy regionális szállítói céget fognak alakítani, ahova a marcali 
cég is beintegrálódik. Elmondja, hogy két héten belül a képviselő-testületnek is meg kell hoz-
nia a szükséges döntéseket, tehát rendkívüli ülés összehívása várható. 
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e) Tájékoztató a gazdálkodást segítő támogatásról: 

Péntek László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy 2017-ben 14 fő igényelte a gazdálko-
dást segítő támogatást, pár éve még 50 körüli volt az igénylők száma.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Benkéné Bácsai Ilona lászlómajori lakós 

Elmondja, hogy azért nem igényelték a gazdálkodást segítő támogatást, mivel a Claessens 
Kft. elszántotta a kertjükbe vezető földutat.  

Liber János képviselő 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy ez már tavalyi is téma volt, ő akkor is azt javasolta, hogy 
mindenki, akinek szomszédos telke van a Claessens Kft. földjével, hagyjon el a kertjéből há-
rom métert és akkor a traktor is be tud menni.  

f) Somogyország című könyv aktualizálása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogyország című könyvet 
2009-ben adták ki először. Elmondja, hogy felmerült a könyv aktualizálásának lehetősége, de 
a kiadáshoz legalább 1000 db könyvet kell megrendelnie az önkormányzatoknak. Elmondja, 
hogy egy könyv ára 4998 Ft. Javasolja 10 darab könyv megrendelését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2017. (IV. 27.) önkor-
mányzati határozata könyvek megrendeléséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért 10 darab Somo-
gyország című könyv megrendelésével, melynek költségét, azaz 49.980 Ft összeget a 
tartalék terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Somogyország” tervezett 
című képes album előrendelésére vonatkozó megállapodás aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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g) Határozott idejű szerződések lejárta: 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Széll Árpádnénak és Csendes 
Erzsébetnek lejárt a határozott idejű közalkalmazotti szerződése.  
Emlékezteti a megjelenteket, hogy már korábban volt szó a két személy szerződésének hatá-
rozatlan idejűvé alakításáról, mivel meg vannak elégedve a munkájukkal. Javasolja, hogy a 
testület értsen egyet Széll Árpádné és Csendes Erzsébet szerződésének határozatlan időre tör-
ténő módosításával. Elmondja, hogy az érintettek nem kérték kinevezésüknek zárt ülésen tár-
gyalását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata munkaszerződések módosításának jóváhagyásáról. 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Széll Árpádné Segesd, Kossuth L. utca 67. 
szám alatti lakós és Csendes Erzsébet Segesd, Vörösmarty utca 38. szám alatti lakós 
határozott idejű munkaszerződése határozatlan idejűvé kerüljön módosításra. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

h) Védőnő munkaviszonyának megszüntetése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Béres Anita védőnő levélben 
jelezte, hogy nem tud visszajönni dolgozni, ezért kérte a munkaviszonyának megszüntetését. 
A polgármester megjegyzi, hogy érthető okok miatt kérte ezt a védőnő. Javasolja, hogy a tes-
tület értsen egyet Béres Anita közalkalmazotti jogviszonyának április 21. nappal történő meg-
szüntetésével. Elmondja, hogy az érintett nem kérte ügyének zárt ülésen tárgyalását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata munkaszerződés megszüntetéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Béres Anita 7562 Segesd, 
Széchenyi utca 47. szám alatti lakós, védőnő közalkalmazotti jogviszonyát 2017. április 
21. napjával, közös megegyezéssel megszünteti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel. 
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megté-
telére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

i) Urnák elhelyezésének költsége: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt 10 évben elhunyt, és 
köztemetéssel eltemetett 23 személy urnáját egy helyre helyeztette el az önkormányzat a Má-
ria telepi temetőben. Elmondja, hogy ennek költsége urnánként kb. 40.000 Ft-ba került. Java-
solja, hogy a testület hagyja jóvá az urnák eltemetésének 919.712 Ft összegű költségét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata urnák elhelyezésének költségéről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23 db köztemetéssel eltemetett 
személy urnája elhelyezésének 919.712 Ft összegű költségét utólag jóváhagyja, az 
összeget a tartalék terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

j) Bontott anyagok értékesítése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kossuth utcában és a Szé-
chenyi utcában lévő ingatlanok bontása következtében, maradtak olyan téglák és faanyagok, 
amelyekre az önkormányzatnak nincs szüksége, tehát értékesíthetőek. Javasolja, hogy a fa-
anyagot bruttó 20.000 Ft/m3 áron, az egész téglát 30 Ft/db áron, a törttéglát pedig 2.000 Ft/m3 
áron értékesítse az önkormányzat.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata bontott anyagok értékesítéséről. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy a bontás-
ból származó faanyagot bruttó 20.000 Ft/m3 áron, az egész téglát bruttó 30 Ft/db áron, a 
törttéglát pedig bruttó 2.000 Ft/m3 áron értékesítse az önkormányzat. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

k) Utcanév táblák elhelyezése: 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke emlékezteti a megjelenteket, 
hogy a bizottság feladatául kapta az utcanév táblák szükséges számának és helyének meghatá-
rozását a községben. Elmondja, hogy a bizottság tagjaival végig járta a falut és véleményük 
szerint összesen 29 utcanév táblára és 4 eligazító táblára van szükség. A bizottság véleménye 
szerint jó lenne az is, ha a községben lévő boltok és cégek egységes táblát használnának. Ki-
emeli, hogy a táblákat úgy szeretnék elhelyezni, hogy ne kelljen engedélyt kérni a közúttól.  

Péntek László polgármester a bizottság elnökének felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy 
neki is vannak tervei az utcanév táblákra vonatkozóan, ezt össze fogják vetni a bizottsági vé-
leménnyel, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Kiemeli, hogy amint konkrét és egysé-
ges elképzelés lesz, be fognak számolni a testületnek. 

l) Pályázat benyújtása konyha felújítására: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy tavaly az ebr42-es rendszeren 
keresztül pályázatot nyújtott be az önkormányzat a konyha felújítására. Elmondja, hogy ez a 
pályázat sajnos nem nyert. Kiemeli, hogy van egy VP-s pályázat, melynek címe a vidéki tér-
ségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, és keretében is-
mételten meg lehet próbálni a konyha felújítására pályázat benyújtását. Tájékoztatást ad arról, 
hogy 20 millió forintra lehet pályázni a közétkeztetés fejlesztésére. Javasolja a pályázat be-
nyújtásához szükséges döntés meghozatalát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2017. (IV. 27.) önkormány-
zati határozata a „Napközi-Otthonos konyha felújítása Segesden” elnevezésű pályázat 
benyújtásáról.   

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Ma-
gyarország Kormánya által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú, „A vidéki tér-
ségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi 
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejleszté-
se” című pályázati kiírás 2. célterületére a közétkeztetés fejlesztésére vonatkozóan, a 3/1 
helyrajzi számú, 7562 Segesd József Attila utca 1. szám alatti Napközi-Otthonos konyha 
felújítására, maximum bruttó 20.000.000 forint támogatási összegre. 

2./ A fejlesztés megvalósítása esetén a maximum 20.000.000 forintot meghaladó költsé-
get, és a szükséges mértékű önerőt az önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére 
vállalja. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak 
megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtéte-
lére és dokumentumok előkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat megkötésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Kmf. 
  
 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


