J e g y z ő k ö n y v
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 10.-én, az
önkormányzat házasságkötő termében 8.00 órai kezdettel megtartott, soron kívüli üléséről.
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi
Norbert, Péntek Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak
közül dr. Varga Katalin jegyző.
Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint Attila képviselők.
A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadja:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről:

111/2017.

(V.

10.)

Napirendi pontok:
1./ A Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz történő csatlakozás megtárgyalása.
Előadó: Péntek László polgármester
2./ Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének
elővásárlási jogáról való lemondás.
Előadó: Péntek László polgármester
3./ Ajánlat elfogadása „Munkagépek beszerzése” tárgyában.
Előadó: Péntek László polgármester
4./ Egyéb ügyek.
1./ A Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz történő csatlakozás megtárgyalása.
Előadó: Péntek László polgármester
Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagjait arról, hogy az MTKSZ Nonprofit
Kft. minőségi tanúsítványát megvonták. Kiemeli, hogy egy regionális szervezet fog létrejönni,
amely a tervek szerint a jövőben ellátja a szolgáltatást. Elmondja, hogy az önkormányzatnak
első lépésben döntenie kell arról, hogy belép a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásban a
szemétszállítás tekintetében. Javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön a társulásba való
belépésről, és fogadja el az előterjesztéshez mellékelt társulási megállapodást.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadva a következők szerint határoz:
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata Társuláshoz csatlakozásról.

112/2017.

(V.

10.)

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú
Társuláshoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatokat hozza:
1./ A képviselő-testület minősített többséggel kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
Marcali Kistérségi Többcélú Társuláshoz kíván csatlakozni. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a döntésről a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsát értesítse.
2./ A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Megállapodását az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester

2./ Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészének
elővásárlási jogáról való lemondás.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
tulajdonrészt kíván vásárolni a MTKSZ Kft.-ből. Kiemeli, hogy mivel a tulajdonosoknak
elővásárlási joguk van, erről le kell mondani. Emlékezteti a megjelenteket, hogy az
önkormányzatnak kb. 1,5 millió forintos tulajdona van a cégben. Javasolja az elővásárlási
jogról való lemondást.
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
önkormányzati határozata elővásárlási jogról lemondásról.

113/2017.

(V.

10.)

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a MTKSZ
Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés 8.2 pontja,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:166 § (2) bekezdése
alapján biztosított elővásárlási joggyakorlásról szóló előterjesztést, mely alapján a
képviselő-testület kinyilatkoztatja, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Péntek László polgármestert, hogy a testület
döntéséről értesítse Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét.
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Felelős: Péntek László polgármester
Határidő: azonnal
3./ Ajánlat elfogadása „Munkagépek beszerzése” tárgyában.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat pályázatot
nyújtott be Ötvöskónyi Község Önkormányzatával konzorciumban, munkagépek
beszerzésére. Elmondja, hogy a három ajánlat megérkezett, a bontási jegyzőkönyv értelmében
a legjobb ajánlatot az Agromaster Kft. adta. Javasolja, hogy a testület fogadja el az
Agromaster Kft. ajánlatát.
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 114/2017. (V. 10.)
önkormányzati határozata „Erő- és munkagép beszerzése” tárgyában kiírt feltételes
közbeszerzési eljárás elbírálásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan,
„Erő- és munkagépek beszerzése” tárgyában feltételes közbeszerzési eljárást indított.
2./ A képviselő-testület nyertes ajánlattevőként az Agromaster Kft.-t (székhely: 8542
Vaszar, Vasút utca 59. Cégjegyzékszám: 19 09 514404, Adószám: 23506215-2-19)
hirdeti ki, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a
bírálati szempontra tekintettel a legalacsonyabb összegű ajánlatot adta. A nyertes
ajánlattevő által adott ajánlat nettó összege: 7.559.000 forint.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a nyertes ajánlattevővel adásvételi szerződés megkötésére és annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester

4./ Egyéb ügyek.
a) Tájékoztatás nyertes pályázatról:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a „Turizmus fejlesztése
Segesden” elnevezésű pályázat sikeres volt, az önkormányzat 150 millió forintot nyert a borés pálinkaház felújítására, a játszótér, szabadidőpark és parkolóhelyek kiépítésére, a
vásártéren a szociális helyiségek kialakítására, a múzeum akadálymentesítésére, valamint
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eszközbeszerzésre. Kiemeli, hogy Somogy megyében nagyon sok önkormányzat nyert, ezért
felmerül a kérdés, hogy lesz-e elegendő kivitelező a megvalósításra.
Kérdés nincs.
Hozzászólások:
Péntek Vince képviselő
Véleménye szerint nem lesz probléma a kivitelezőkkel, mivel Segesden a megvalósításban
nem szerepel nagy volumenű építkezés.
Péntek László polgármester
Véleménye szerint a közbeszerzést nem a 150 millió forintra, hanem egységekre bontva kell
majd kiírnia az önkormányzatnak.

b) Tájékoztatás az óvoda felújításáról:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az I. számú óvoda
tetőfelújítása és a terasz kialakítása befejeződött. Véleménye szerint az új külsőhöz nem illik a
régi drótkerítés, mindenképpen kellene helyette valami más, pl. fából készült kerítéselemeket
vásárolhatna az önkormányzat. Elmondja, hogy egy web áruházból próbált rendelni ilyen
elemeket, de magas lett volna a szállítási költség.
Kérdés nincs.
Hozzászólások:
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Véleménye szerint a kerítés elejét teljesen el kellene bontani, hogy nyitott legyen az óvoda
bejárata, így a kerítés kezdete jóval hátrébb kerülne.
Péntek László polgármester
Kéri, hogy az óvoda kerítésének ügyét tartsák napirenden és amint kialakul a közös vélemény,
döntenek az kérdésben.
Tájékoztatást ad arról, hogy az óvoda épületéről lebontott ereszcsatorna megvásárlása iránt
már többen is érdeklődtek. Elmondja, hogy az új festett csatorna ára 470 Ft körül van
méterenként. Javasolja, hogy az önkormányzat a bontott ereszcsatornát bruttó 150 Ft
méteráron értékesítse.
A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:

5
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata bontott csatorna értékesítéséről.

115/2017.

(V.

10.)

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy az
önkormányzat az I. számú óvoda felújítása során leszedésre került ereszcsatornát bruttó
150 Ft/m áron értékesítse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
c) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bontása:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2016. decemberében döntött a
testület a Széchenyi utca 21. és a Kossuth utca 61. szám alatti önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanok bontásáról. Tájékoztatást ad arról, hogy a Könnyű-Ép Kft. bontásra vonatkozó
ajánlata bruttó 615.950 Ft, mely magában foglalja a cserépfedés, az ács szerkezet, valamint a
födém bontását. Javasolja az ajánlat elfogadását.
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 116/2017.
önkormányzati határozata bontásra vonatkozó ajánlat elfogadásáról.

(V.

10.)

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könnyű-Ép Kft. Segesd
Kossuth utca 61. szám alatti, valamint a Segesd Széchenyi utca 21. szám alatti
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bontására vonatkozó bruttó 615.950 Ft
összegű ajánlatát elfogadja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bontásra vonatkozó vállalkozási
szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

d) Egyéb témák:
Liber János képviselő
Tájékoztatást ad arról, hogy a Jókai utcában, főleg az utca elején nagyon rossz a járda, van,
ahol 50 cm-es szintkülönbség van.
Péntek László polgármester

6
A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a közmunkások jelenleg a Kossuth
utca nyugati oldalán lévő járdát újítják fel. Kiemeli, hogy amennyiben lesz rá lehetősége az
önkormányzatnak Jókai utcában lévő járdát is meg fogják csinálni.
Liber János képviselő
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az utca jelző táblák szükséges száma pontosításra került.
Elmondja, hogy a Ferrokov Kft.-nél egyeztetett szakemberekkel és több féle variációra
készítettek mintát.
Péntek László polgármester
Elmondja, hogy korábban ő is készített terveket, egyoszlopos utcanév táblákra vonatkozóan.
Gyöngyösi Norbert képviselő
Véleménye szerint egyoszlopos utcanév táblák legyenek, és a táblákat nyíl formájúra kell
megcsináltatni.
Liber János képviselő
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy csináltatni fog egy tényleges mintát, és akkor pontosítják a
darabszámot és a táblák helyét is.

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

Kmf.

Péntek László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

