
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 23.-án, 15.00 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő 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 kö-
zül dr. Varga Katalin jegyző.  

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila és Takácsné Illés Henriett 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 117/2017. (V. 23.) 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./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet 
elfogadása.  
Előadó: Péntek László polgármester 

 3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 4./ A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ 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: 

A napirendi pont ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
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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 118/2017. (V. 23.) önkor-
mányzati 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. Elmondja, hogy 
legutóbb a testület, 2017. május 10.-én rendkívüli ülést tartott. Tájékoztatja a megjelenteket, 
hogy április 29.-én a községben került megszervezésre a járási tűzoltóverseny, amely nagyon 
jól sikerült. Elmondja, hogy május 4.-én a múzeumban, a hagyományoknak megfelelően meg-
tartásra került a Reneszánsz Szövetség konferenciája. A polgármester május 10.-én kistérségi 
tanácsülésen vett részt, május 12.-én pedig Marcaliban az MTKSZ taggyűlésén. Kiemeli, 
hogy Marcaliban a taggyűlésen döntöttek a cég beolvadásáról, és az új cég létrehozásáról. 
Elmondja, hogy május 13.-án Szászfalvi László országgyűlési képviselő értesítést küldött, 
mely a benyújtott, 150 milliós pályázat sikerére vonatkozott. A pályázattal kapcsolatban csü-
törtökön lesz Kaposváron megbeszélés. Megjegyzi, hogy még nagyon sok a megválaszolatlan 
kérdés a pályázat lebonyolítása tekintetében. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tegnapi napon megbeszélés volt az RSZSZK működésé-
vel kapcsolatban. Elmondja, hogy az önkormányzat jelenleg kettő közmunkást biztosít az in-
tézményhez. Megjegyzi, hogy két dolgozó jelezte betegségét, mindkettő jogosítvánnyal ren-
delkezik, tehát nem marad olyan személy, aki ki tudná hordani az ebédet. Hangsúlyozza, hogy 
az önkormányzat átmenetileg vállalja az ebéd kihordását, de csak addig, amíg valamelyik 
dolgozó nem szerez jogosítványt. Az igazgató asszonynak elmondta, hogy nem megengedhető 
viselkedés az, ha valaki nem vállalja a busz vezetését. Kiemeli, hogy aki nem áll be a sorba, 
azt el kell küldeni. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint egy munkahelyen a dolgozók figyelembe veszik egymás problémáit és 
megpróbálnak egymásnak segíteni. 

Péntek László polgármester 
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Megjegyzi, hogy a jövőben el kell gondolkodni azon, hogy az önkormányzat vegye át a szol-
gáltatások biztosítását. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint meg kell nézni, hogy mennyi bevételt kapna az önkormányzat, ha maga 
biztosítaná a szociális szolgáltatásokat. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megjegyzi, hogy az idősek klubjának szinte semmilyen munkaerő-szükséglete nincs. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy az igazgató asszonynak „ecsetelte” az egyes tevékenységek munkaerőigé-
nyét.  

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 119/2017. (V. 23.) önkor-
mányzati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló rendelet elfoga-
dása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés, kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
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Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság az egyes anyakönyvi események engedélyezés-
nek szabályairól szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztá-
lya javaslattal élt a hatályos anyakönyvi rendelet módosítása iránt. Kiemeli, hogy az új rende-
let megalkotásának indoka, hogy a bevezető rész nem volt megfelelő, illetve a hatályos rende-
let olyan elemeket tartalmaz, melyek nem egyeztethetők össze magasabb rendű jogszabályok-
kal. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a törvényességi javaslat 
tudomásul vételét, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2017. (V. 23.) önkor-
mányzati határozata törvényességi felhívás megtárgyalásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette 
a Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának az SOB/
03/1144/2017. ügyiratszámú törvényességi felhívásában foglalt megállapításokat, és 
felkéri a polgármestert, hogy készítse elő azt a rendelet-tervezetet, amely megfelel a 
magasabb rendű jogszabályokban foglalt követelményeknek. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

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 

16/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelete 

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól 

3./ A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az anyakönyvi rendeletbe nem lehet szabályozni 
az anyakönyvezetők ruházati támogatását. Elmondja, hogy ugyanolyan feltételekkel, ahogy a 
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rendeletben szerepelt, az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése átkerül a közszolgálati 
szabályzatba, melyet mind a három önkormányzatnak el kell fogadnia. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosítását. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2017. (V. 23.) önkor-
mányzati határozata a közös hivatal közszolgálati szabályzatának módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormány-
zati Hivatal közszolgálati szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete sze-
rint jóváhagyja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban már született döntés arról, hogy a 
szemétszállítási tevékenység tekintetében a község csatlakozik a Marcali Többcélú Kistérségi 
Társuláshoz. Tájékoztatást ad arról, hogy a hat hónapos felmondási idő csak akkor lép életbe 
a jelenlegi közszolgáltató és az önkormányzat között, ha az új szemétszállító cég megkapta az 
engedélyeket, tehát csak akkor szűnik meg a szerződés. Javasolja a közszolgáltatási szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2017. (V. 23.) önkor-
mányzati határozata közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali és Térsége Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2013. december 20. napján megkötött hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kez-
deményezi azzal a felfüggesztő feltétellel, amely szerint a szerződés megszűnik a Dél-
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Balaton Régió Kft. megfelelőségi véleményének megszerzése napján, de legkésőbb 
2017. november 23.-án (a döntéstől számított 6 hónap lejártával) A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására. 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladat ellátását Marcali Kistérségi Többcélú Társulásra ruházza át. 

Felelős: Péntek László polgármester 
Határidő: azonnal 

5./ Egyéb ügyek. 

a) Tejcsarnok épülete: 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a Tejcsarnok épületét az önkormányzat tu-
lajdonjog fenntartással eladta Orsós Erzsébet Erikának.  
Elmondja, hogy az épületbe sem a víz, sem pedig az áram nincs bekötve, mivel az önkor-
mányzat korábban ezt kiköttette. Kiemeli, hogy a vevő segítséget kért az önkormányzattól, és 
mivel jelenleg az önkormányzat a tulajdonos, véleménye szerint segíteniük kell a családnak. 
Elmondja, hogy felhívta a DRV Zrt.-t, akik kedvezményesen visszakötik a vizet az épületbe, 
az EO.N-tól pedig azt a tájékoztatást kapta, hogy amennyiben védett fogyasztóként kérik a 
visszakötést, nem kerül pénzbe. Javasolja, hogy az önkormányzat vállalja át a vízbekötés 
költségét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2017. (V. 23.) önkor-
mányzati határozata vízbekötés költségének átvállalásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 7562 Se-
gesd, Vörösmarty utca 60. szám alatti épületbe a vízbekötés költségét az önkormány-
zat vállalja át. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Árkok tisztítására érkezett ajánlatok megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő 0392/1 és 0380/7 helyrajzi számú árkok tisztítására két ajánlat érkezett. Elmondja, 
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hogy az első ajánlatot egy toponári vállalkozó adta, eszerint a vállalkozó a tisztítást 2,5 millió 
forint + ÁFA költségért vállalná, úgy, hogy a fa az önkormányzaté marad. Megjegyzi, hogy 
körülbelül 100 köbméter tűzifát ki lehet termelni az árkokból. Elmondja, hogy a második 
ajánlat egy ötvöskónyi vállalkozótól érkezett, aki ugyanazt a tevékenységet 5.000 Ft + ÁFA/
köbméter áron vállalná, tehát körülbelül 500.000 Ft + ÁFA költségbe kerülne az önkormány-
zatnak. A polgármester elmondja, hogy ráér még meghozni a döntést a testület, mivel nyáron 
kerül sor a tisztításra. 

A napirendi pont ezen részére vonatkozóan nem született testületi döntés. 

c) Pedagógusnap támogatása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a segesdi általános iskola igaz-
gatója kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Elmondja, hogy a kérelem a pedagógusnapi 
kirándulás támogatására irányult. Javasolja, hogy az önkormányzat 20.000 Ft összegű támo-
gatást biztosítson a pedagógusnapi kirándulás megszervezéséhez. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2017. (V. 23.) önkor-
mányzati határozata pedagógusnapi kirándulás támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a segesdi általános iskola pedagógusnapi kirándulásához, azzal, hogy a támo-
gatás összegével Vidák Ákosné igazgatóhelyettes az önkormányzat nevére kiállított 
számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) DRV Zrt. közgyűlés nélküli részvényesi határozathozatala: 

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

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2017. (V. 23.) önkor-
mányzati határozata levélben történő szavazásról. 

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

Határidő: 2017. június 1. 
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


