
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 22.-én, 15.00 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 
Takácsné Illés Henriett, Liber János, Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert képviselők, 
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Pám Miklósné a Segesdi Tündérkert Óvoda 
megbízott vezetője és dr. Varga Katalin jegyző.  
A testületi-ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós. 

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

A polgármester módosító javaslatot terjeszt a napirenddel kapcsolatban. Javasolja, hogy az 5./ 
napirendi pontban a képviselő-testület tárgyalja meg a helyi építési szabályzat módosításával 
kapcsolatos véleményeket, és így a 6./ napirendi pont legyen az egyéb ügyek. 

A módosított napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

 2./ Energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadása.  
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosításának megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ A község megjelenését, látványát elsődlegesen adó Kossuth utca fejlesztése, rehabili-
tációja támogatásának megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ A HÉSZ módosításával kapcsolatos vélemények elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2017. (VI. 22.) 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. Emlékezteti a tes-
tületi tagokat, hogy az előző rendes testületi ülés május 23.-án volt. Elmondja, hogy május 
24.-én Belegben a jegyző asszonnyal részt vettek a felújított óvoda átadó ünnepségén, ahol 
jelen volt Szászfalvi László országgyűlési képviselő is. Tájékoztatást ad arról, hogy a konyha 
felújítására irányuló pályázattal kapcsolatban május 29. napjától folyamatos az egyeztetés. 
Elmondja, hogy két vállalkozó megkereste az önkormányzatot napelemes park létrehozása 
céljából, amelyhez azonban módosítani kellene a rendezési tervet. Kérte a vállalkozókat, hogy 
nyújtsanak be kérelmet az ügyre vonatkozóan, ez idáig a kérelem nem érkezett meg az ön-
kormányzathoz. Elmondja, hogy június 13. napján kistérségi tanácsülésen vett részt, ahol a 
2017. évi költségvetés módosításáról döntöttek. Elmondja, hogy a háziorvosi ügyelethez Se-
gesd községnek 1.184.040 Ft-al kell hozzájárulnia 2017-ben. Kiemeli, hogy az RSZSZK mű-
ködéséhez szükséges hozzájárulás kérdésében pozitív irányú változás állt be, mivel az állam a 
minimálbér növekedésének ellentételezéseként plusz támogatást nyújtott. Elmondja, hogy en-
nek megfelelően jelentősen lecsökkent a község hozzájárulási kötelezettsége, a korábbi 10 
millió forintról 3.464.500 Ft-ra.  
Tájékoztatást ad arról, hogy nem érné meg az önkormányzatnak működtetni a családsegítő- és 
gyermekjóléti szolgálatot, mivel azáltal, hogy társulásban működik a rendszer 10 %-al több a 
támogatás a szociális étkezés tekintetében, 30 %-al több a házi segítségnyújtás tekintetében és 
50 %-al több az idősek nappali ellátása tekintetében. 
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Kérdések és hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak kell-e segítséget nyújtania az RSZSZK működéséhez. 

Péntek László polgármester  

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az önkormányzat jelenleg is segítséget nyújt 
az ebéd kihordásában. Kiemeli, hogy a jövő évtől kezdve az önkormányzat a rezsiköltséget is 
kifogja számlázni a szociális központ felé.  

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy június 14. napján a múzeumban megbeszé-
lésen vett részt a falunappal kapcsolatban. 

Baranyai Zoltán közművelődési szakember jelzi, hogy a falunappal kapcsolatban szeretne 
szót kérni. A polgármester a polgármester ügyrendi kérdésben kéri a képviselő-testület állás-
foglalását a szó megadására vonatkozólag. 

A polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a hozzászólás jogát a megjelent segesdi 
lakósoknak. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata a hozzászólási jog megadásáról. 

A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít, Baranyai Zoltán segesdi lakósnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Baranyai Zoltán közművelődési szakember  

Tájékoztatja a megjelenteket a már leszervezett programokról. Elmondja, hogy az önkor-
mányzat költségvetése szerint 1 millió forint áll rendelkezésre, melyből körülbelül 800 ezer 
forintot költött már el, tehát ekkora összegre vannak érvényes szerződések. Kiemeli, hogy az 
esemény továbbra is a „Prószaparádé” néven „fut”, de 2017-ben bármilyen aludttejes étellel 
lehet majd nevezni. Elmondja, hogy mivel egyre kevesebb a falunapra kitelepült szervezet, 
ezért kitalálták, hogy külön főzőversenyt rendeznek a kitelepült szervezeteknek, melyhez az 
önkormányzat biztosítja a húst és a krumplit, remélve, hogy ennek ösztönző hatása lesz. Ki-
emeli a helyi fellépőket és elmondja a fizetett előadókat is. Hangsúlyozza, hogy lesz légvár, 
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véradás, toborzóiroda és egészségügyi mérés is, mint kísérő program. Tájékoztatja a megje-
lenteket, hogy a DANYE, a Comitatus, a Civitas, a Borka Lovasegyesület, a Hunor Egyesület 
fogadta el a meghívást, de műsort ad majd a Mutyi bohóc is. 

Péntek László polgármester megköszöni a közművelődési szakember tájékoztatását. 

A polgármester folytatja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót. Elmondja, hogy 
június 17.-én részt vett az általános iskolai ballagáson, véleménye szerint kitűnően sikerült, 
elismerés illeti az iskola vezetését. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a „Tejcsarnok” vízbekötésére vonatkozó Bencze Béla 
szakember megküldte az árajánlatot, 29.450 Ft-ba fog kerülni. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2017. (VI. 22.) 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./ Energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadása.  
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatnak a közin-
tézményeire vonatkozóan energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie, melyet öt 
évente felül is kell vizsgálnia. Kiemeli, hogy Segesd Község Önkormányzata esetében 7 in-
tézményt kellett megvizsgálni. Javasolja az elkészült energiamegtakarítási intézkedési tervek 
elfogadását. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy vannak olyan intézkedések a tervekben, amelyek nem túl drágák, ilyen pél-
dául az óvodákban az ablakok passzítása. Kiemeli, hogy ezt a tevékenységet, ún. „ablakdokto-
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rok” végzik. Elmondja, hogy tud olyan vállalkozóról, aki ilyet csinál, amennyiben szüksége 
van elérhetőségre az önkormányzatnak, szívesen segít. 

Péntek László polgármester 

Megköszöni az alpolgármester úr segítségét, és kiemeli, hogy amennyiben szüksége lesz rá az 
önkormányzatnak, el fogja kérni a telefonszámot. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint minden évben meg kellene pályáznia az önkormányzatnak egy-egy intéz-
ményt, a napkollektorok kiépítésére vonatkozóan, mivel így energiaköltséget lehetne megta-
karítani. Kiemeli, hogy az interneten folyamatosan jelennek meg pályázatok erre irányulóan, 
az önkormányzatnak ezt módszeresen meg kellene kezdenie. 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy nem olyan egyszerűek ezek a pályázatok, mert például az óvoda esetében is 
csak akkor lehetett volna napkollektorok kiépítésére pályázni, ha van épületbővítés. Hangsú-
lyozza, hogy ezekben a pályázatokban mindig van olyan tényező, amely akadályozza a be-
nyújtást. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy az önkormányzat épületének- és a konyha felújítására is van benyújtva pályá-
zat, amely tartalmaz megújuló energia kiépítését. Kiemeli, hogy a konyha esetében a pályázat 
benyújtásához mozgáskorlátozott bejárat és mosdó kialakítására is szükség van, ez az elnyer-
hető támogatásból 7 millió forintot visz el. Nevetségesnek tartja, de máshogy nem lehet be-
nyújtani a pályázatot. 

Péntek Vince képviselő 

Véleménye szerint az intézmények esetében a födém szigetelése lenne a legfontosabb, mert 
ott megy el a legtöbb hő. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja és a testület 
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint ha-
tároz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata az energiamegtakarítási intézkedési tervek elfogadásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mel-
lékletét képező Energiamegtakarítási intézkedési terveket. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet mó-
dosításának megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Javasolja, hogy a kitüntető díjak javaslattevői közé kerüljenek be a korábbi díszpolgárok. El-
mondja, hogy a jelenleg hatályos rendelet négy éves önkormányzati ciklusra íródott, ehhez 
igazodik a kitüntetettek száma is. Javasolja, hogy az öt éves ciklusban „Segesd Község Dísz-
polgára” cím 2 helyett 3 főnek, „Segesd Községért” kitüntető cím 4 helyett 5 főnek, „Kiemel-
kedő Közösségi Munkáért” díj 6 fő helyett 8 főnek legyen adományozható. Véleménye sze-
rint a hatályos rendeletben szereplő pénzjutalom összege is nagyon alacsony, ezért javasolja, 
hogy a „Segesd Községért” kitüntető díjban részesülő személy jutalma az adott évben érvé-
nyes minimálbér másfélszerese, a „Kiemelkedő Közösségi Munkáért” kitüntető díjban része-
sülő személy jutalma az adott évben érvényes minimálbér összege legyen. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester felkéri a testületet a módosító javaslatokról való döntésre. A polgármester a 
rendeletre vonatkozó módosításokat szavazásra bocsátja, melyet a testület 7 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

A polgármester a módosító javaslatok elfogadása után javasolja a módosított rendelet követ-
kező rendes ülésre való beterjesztését. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata rendelet módosításáról.   

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a kitüntető díjak 
alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet 2./ pontban részletezett 
módosításának szükségességével. 

2./ A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet: 
• 2. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: „a Segesden lakóhellyel 

rendelkező, „Segesd Község Díszpolgára” címmel rendelkezők”.  
• 2. § (9) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: „Amennyiben az önkor-

mányzati választásokat öt évente tartják, az adott öt éves cikluson belül 3 dísz-
polgári cím adományozható.” 
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• 3. § (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: „A kitüntetéssel járó bruttó 
pénzjutalom összege az adott évben érvényes minimálbér másfélszerese.” 

• 3. § (9) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: „Amennyiben az önkor-
mányzati választásokat öt évente tartják, az adott öt éves cikluson belül 5 díj 
adható.” 

• 4. § (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: „A kitüntetéssel járó bruttó 
pénzjutalom összege az adott évben érvényes minimálbér.” 

• 4. § (8) bekezdése a következő szöveggel egészül ki: „Amennyiben az önkor-
mányzati választásokat öt évente tartják, az adott öt éves ciklusban 8 fő része-
síthető Kiemelkedő Közösségi Munkáért kitüntetésben. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kitüntető díjak alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását dolgozza ki, és a következő mun-
katerv szerinti ülésre terjessze elő. 

Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ A község megjelenését, látványát elsődlegesen adó Kossuth utca fejlesztése, rehabili-
tációja támogatásának megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 
A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a testület hozott egy döntést 2016-ban mely 
szerint az önkormányzat támogatja a Kossuth utcában lévő lakóházak nyílászáróinak cseréjét, 
homlokzatának felújítását, utcai kerítés építését, Segesd településen pedig az üres házak vá-
sárlását. Véleménye szerint első lépésben ezt a döntést kellene felülvizsgálnia a testületnek. 
Kéri a tagokat, hogy mondják el véleményüket. 

Hozzászólások: 

Talián Bálint Attila képviselő 

Véleménye szerint diszkriminatív lenne az, ha kizárólag a Kossuth utcában élőkre irányulna a 
döntés, biztosan felháborodást keltene a községben. Kiemeli, hogy fontolják meg ezt a dön-
tést. 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy ez ugyanolyan, mint a Kossuth utcai házak előtti terület önkormányzat általi 
kaszálása. Véleménye szerint joggal mondanák az emberek, hogy miért csak a Kossuth utcá-
ban élőkre vonatkozik a döntés. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
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Elmondja, hogy már két éve húzódik ez a döntés. Kiemeli, hogy amennyiben már meghozta 
volna a döntést az önkormányzat, most lenne tapasztalata. Véleménye szerint nagyon elha-
nyagolt a Kossuth utca, a környéken talán a legelhanyagoltabb. Hangsúlyozza, hogy 
amennyiben az önkormányzat nem lép, rosszabb lesz a helyzet. Véleménye szerint első kör-
ben a Kossuth és a Jókai utcában lévőket kell ezekre a tevékenységekre vonatkozóan támo-
gatni. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint első körben legyen ez egy próba, tehát vonatkozzon csak a két utcára, és 
amennyiben az önkormányzatnak lesz pénze, jövő évben a többi utcára is ki lehet terjeszteni a 
pályázatot. 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

Véleménye szerint diszkriminatív lenne ez a döntés, ezért mindenképpen bele kellene írni a 
határozatba, hogy a jövőben a testület más utcákra is kiterjeszti a pályázás lehetőségét. 

Dr. Mohr Tamás polgármester 

Ragaszkodik ahhoz, hogy kizárólag a két utcára terjesszék ki a pályázás lehetőségét 2017-ben. 

Péntek László polgármester 

Javasolja a 248/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozat visszavonását. Javasolja, hogy a 
Kossuth és a Jókai utcában élőkre terjesszék ki a döntést, és azt, hogy a testület 3 millió forin-
tot határoljon el a pályázatok elbírálása tekintetében.  
Javasolja továbbá, hogy a pályázatok elbírálásnak hatásköre az Ügyrendi és Településfejlesz-
tési Bizottságot illesse meg, tehát ebből következőleg az SZMSZ módosítását is elő kell ké-
szíteni. 

A korábbi döntés visszavonására vonatkozó javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata döntés visszavonásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 248/2016. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozatát visszavonja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A pályázat kiírására vonatkozó javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata pályázat kiírásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kossuth és a Jókai utcá-
ban lévő lakóházak nyílászáróinak cseréjére, homlokzatának felújítására, utcai kerítés 
építésére és felújítására, valamint ezekben az utcákban az üres házak vásárlásának tá-
mogatására 2017. évben pályázatot ír ki, 3 millió forint erejéig. 

2./ A képviselő-testület egyet ért abban, hogy a pályázat címe: „Segesd Szépítése Pá-
lyázat” legyen. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást, valamint az SZMSZ 
módosítását a következő rendes képviselő-testületi ülésre készítse elő. 

Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ A HÉSZ módosításával kapcsolatos vélemények elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a helyi építési szabályzat je-
lenleg egyszerűsített véleményeztetési eljárási szakaszban van. Tájékoztatást ad arról, hogy a 
vélemények beérkeztek, ezeket a véleményeket a testületnek el kell fogadni, és el kell készít-
tetnie a záró véleményezési anyagot. Javasolja, hogy a testület fogadja el a beérkezett véle-
ményeket és ezek alapján hatalmazza fel a záró véleményezési anyag elkészíttetésére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata vélemények elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi épí-
tésügyi szabályzat M4/2017-OTÉK jelzőszámú módosításának államigazgatási és 
partneri egyeztetése során tett észrevételeket. 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a lakossági egyeztetés során (hirdetmény, 
honlap, lakossági fórúm) észrevétel nem érkezett. 

3./ Az államigazgatási szervek közül észrevételt a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítésze tett. A képviselő-testület észrevételeit elfogadja, és elrendeli a 
HÉSZ ennek megfelelő pontosítását.  
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4./ A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a HÉSZ módosítására vonatkozó 
záró dokumentációt a fentiek figyelembevételével készítesse el és küldje meg az Ál-
lami Főépítésznek.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ Egyéb ügyek. 

a) Együttműködési szándéknyilatkozat megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, a Nagyatádi Kórház szeretne fejlesz-
teni és kiterjeszteni az egészségügyi prevenciós tevékenységet, ezért pályázatot nyújt be az 
Egészségfejlesztési Iroda kialakítására és működtetésére. Kiemeli, hogy a pályázati dokumen-
táció részét képezi a működési területen lévő önkormányzatokkal a kapcsolattartási pontok 
megteremtése és a prevenciós tevékenységben az együttműködési kialakítása. Javasolja az 
együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyását az Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és 
működtetése érdekében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata együttműködési szándéknyilatkozat elfogadásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Kórházzal az 
Egészségfejlesztési Iroda létrehozására és működtetésére vonatkozó együttműködési 
szándéknyilatkozatot jóváhagyja, aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Önkormányzati hozzájárulás biztosítása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy Szita Éva 7562 Segesd, Dózsa 
tér 12. szám alatti lakóst 2016. augusztus 1. napjától foglalkoztatják óvodapedagógusként. 
Elmondja, hogy a szerződése 2017. július 31. napjával jár le. 
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Csimszi Klaudia óvodai pedagógiai asszisztens 
szerződése 2017. június 14. napjával lejárt. Kiemeli, hogy Csimszi Klaudia és Szita Éva szer-
ződését az intézményvezető további egy évre hosszabbította, illetve fogja meghosszabbítani. 
Elmondja, hogy mivel a munkáltatói jogokat az óvoda esetében az intézményvezető gyakorol-
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ja, a képviselő-testületnek a foglalkoztatáshoz szükséges költségek biztosításáról kell dönte-
nie. Javasolja, hogy a testület Szita Éva óvodapedagógus és Csimszi Klaudia pedagógiai 
asszisztens határozott időre történő foglalkoztatásához szükséges személyi jellegű kiadásokat 
és munkaadót terhelő járulékot biztosítsa. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek biztosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szita Éva 7562 Segesd, 
Dózsa tér 12. szám alatti lakós 2017. augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig a 
Segesdi Tündérkert Óvodában óvodapedagógus munkakörben történő foglalkoztatásá-
nak költségeit (személyi jellegű kiadás, munkaadót terhelő járulék) biztosítja. 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csimszi Klaudia 7562 Se-
gesd, Rákóczi utca 48. szám alatti lakós 2017. június 15. napjától 2018. június 14. 
napjáig a Segesdi Tündérkert Óvodában pedagógiai asszisztens munkakörben történő 
foglalkoztatásának költségeit (személyi jellegű kiadás, munkaadót terhelő járulék) biz-
tosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Jó tanuló iskolás gyermekek megajándékozása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzat minden 
évben ajándékkal jutalmazza a kiemelkedő tanulmányi eredményt, illetve valamely területen 
jól teljesített általános iskolás gyermekeket. Elmondja, hogy az idei évben egy gyermek ér-
demelte ki az önkormányzat ajándékát. Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat nevében 
egy darab tablet vásárlására került sor, 63.000 Ft értékben. Javasolja a képviselő-testület jóvá-
hagyását és egyetértését az ajándékra vonatkozóan. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata ajándék megvásárlásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó általános iskolás gyermek megajándékozásával. Az ajándékként meg-
vásárolt tablet árát, azaz 63.000 Ft összeget a tartalék terhére biztosítja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a roma önkormányzat 
550.000 Ft összegű támogatást nyert, a harmadik hagyományőrző nyári tábor szervezésére. 
Az eredeti költségvetés 990.000 Ft összegű volt. Elmondja, hogy nemzetiségi önkormányzat 
elnöke kérte, hogy a települési önkormányzat – amennyiben költségvetése engedi – támogassa 
a nyári tábor megvalósítását annak érdekében, hogy még több gyermek vehessen részt a prog-
ramokon.  
A polgármester javasolja, hogy a települési önkormányzat 200.000 Ft összeggel támogassa a 
nemzetiségi önkormányzat által szervezett nyári tábor megvalósítását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata nyári tábor támogatásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft összegű támogatást 
biztosít Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata számára, a „Hagyományőr-
ző nyári tábor” megszervezéséhez. A támogatás összegét a testület a tartalék terhére biz-
tosítja azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat a támogatás összegével az önkormány-
zat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Asztalitenisz emlékverseny támogatása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2017. június 10.-én került 
megrendezésre az asztalitenisz emlékverseny az általános iskolában. A Diáksport Egyesület 
elnöke levélben kérte az önkormányzat támogatását a program megtartásához. Kiemeli, hogy 
mivel nem volt testületi ülés a kérelem beérkezése és a verseny megtartása közötti időszak-
ban, a tavalyi évben nyújtott támogatást figyelembe véve 20.000 Ft összegű támogatást nyúj-
tott. Javasolja a 20.000 Ft összegű támogatás utólagos jóváhagyását. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 
A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata asztalitenisz emlékverseny támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 20.000 Ft 
összegű támogatást biztosít a Segesdi Diáksport Egyesület részére, az asztalitenisz em-
lékverseny megszervezéséhez szükséges érem és tárgyjutalmak megvásárlásához, a 
tartalék terhére azzal, hogy az egyesület a támogatás összegével az önkormányzat ne-
vére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Határozat visszavonása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az elmúlt ülésen döntöttek az 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosítása ügyében. Elmondja, hogy a 
128/2017. (V. 23.) önkormányzati határozat értelmében a 615/3 helyrajzi számú ingatlan bér-
leti jogát Kovács Tibor segesdi lakós szerezte meg. Tájékoztatást ad arról, hogy Kovács Tibor 
szerint valaki már elvetette a szóban forgó területet, így nem írta alá a bérleti szerződést. A 
polgármester elmondja, hogy meg fogja nézni a Petőfi utcában az önkormányzat tulajdonában 
lévő területeket és tisztázzák, hogy ki melyik területet vetette el. Javasolja a korábban hozott 
döntés visszavonását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata döntés visszavonásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2017. (V. 23.) önkor-
mányzati határozatát visszavonja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása: 
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Péntek László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak szüksége van rendkívüli 
önkormányzati támogatásra, mivel 2015. és 2016. évről visszafizetési kötelezettsége keletke-
zett a központi költségvetésből kapott támogatás teljes összegének fel nem használása miatt. 
Kiemeli, hogy jelenleg a háziorvosi ügyelet- és az RSZSZK működéséhez szükséges hozzájá-
rulást sem tudja az önkormányzat átutalni. A polgármester javasolja rendkívüli önkormányzati 
támogatásra pályázat benyújtását. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásá-
ról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza pályázat be-
nyújtását, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Ma-
gyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellék-
let III. 1. pontja szerinti, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támo-
gatására. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

h) Tájékoztatás íjászverseny tartásáról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyar Íjász Szövetség le-
vélben értesítette az önkormányzatot, hogy 2017. július 2.-án a sportpályán íjászversenyt tart 
a Segősdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület. Hangsúlyozza, hogy ebben az egészben csak az 
az érdekes, hogy a segesdi egyesület elfelejtett szólni az önkormányzatnak a versenyről. 

i) Tájékoztatás veszélyes fák kivágásának költségéről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a veszélyes fák kivágásával 
foglalkozó vállalkozó végig nézte azokat a helyeket, ahol szükség lenne favágásra. Elmondja, 
hogy 39 db fáról van szó, a vállalkozói díj pedig 370.000 Ft lenne. Hangsúlyozza, hogy kér 
még egy ajánlatot erre vonatkozólag, tehát egyenlőre nem kell döntést hoznia a testületnek. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 
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Liber János képviselő 

Elmondja, hogy a Bajcsy Zs. utcában azt az egy hársfát nem javasolja kivágni, mivel az nem 
jelent akadályt senkinek. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az Ügyrendi és Településfejlesztési Bi-
zottság még egyszer végig fog menni az utcákon és pontosítják a kivágandó fákat.  
Kiemeli, hogy a közterületen lévő fák kivágásához jegyzői engedélyre is szükség van. 

j) A konyha felújítására vonatkozó tervdokumentáció költségvetésének jóváhagyása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a konyha felújítására vonatko-
zó tervdokumentációt Szakonyi Gábor építészmérnök készítette el. Elmondja, hogy a tervdo-
kumentáció díja bruttó 200.000 Ft. Javasolja tervezési szerződés jóváhagyását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2017. (VI. 22.) önkor-
mányzati határozata tervdokumentáció jóváhagyásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a konyha felújítására vo-
natkozó Szakonyi Gábor egyéni vállalkozóval kötött tervezési szerződést jóváhagyja. 
A képviselő-testület a tervdokumentáció költségét, azaz 200.000 Ft összeget a tartalék 
terhére biztosítja. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

k) Egyéb témák: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a szociális otthon területén belül is van egy veszélyes juharfa, amely már fé-
lig ki van dőlve. Véleménye szerint, ha a községbe jönne a veszélyes fák kivágásával foglal-
kozó vállalkozó, akkor meg kellene kérdezni a szociális otthon igazgatóját is arról, hogy nem-
e akarják kivágatni azt a fát. 
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Az alpolgármester szerint a Dózsa tér és a Szabadság utca sarkára mindenképpen kellene ren-
delni egy közlekedést segítő tükröt. 
Az alpolgármester elmondja, hogy nem szeretné azt, hogy ne legyen fogorvos a községben, de 
véleménye szerint figyelmeztetni kellene a fogorvost, hogy tartsa be a rendelési időt. Ezen 
kívül nem érti, hogy a Teleki utca 2. szám alatti rendelők takarítására foglalkoztatott közal-
kalmazott, hogy takaríthat munkaidőben a Szabadság tér alatti rendelőben. Megkérdezi a pol-
gármestert, hogy a fogorvos elkérte a takarítónőt az önkormányzattól? 

Péntek László polgármester 

Az alpolgármester úr hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy a közlekedést segítő tükör 
megrendelése folyamatban van. A takarítónő tevékenységével kapcsolatban elmondja, hogy 
nem kérte el az önkormányzattól, de utána fog nézni az esetnek. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint a takarítónőnek nem kötelessége a másik rendelőben takarítani, tehát vagy 
ne takarítson ott, vagy kérjen érte pénzt a fogorvostól. 

Liber János képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy elkészült az utcanév-táblák prototípusa. Beszámol a táblák 
elnevezéséről és számáról. Elmondja, hogy a betűkkel kapcsolatban két ajánlatot fog kérni, és 
amelyik olcsóbb lesz, azt javasolja majd elfogadásra. 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatást ad arról, hogy a Segesdi Fűrészüzem Kft. semmit nem tett a közterületen lévő 
fák elszállítása tekintetében. Véleménye szerint még egy felszólításra van szükség, mivel ez a 
helyzet már tarthatatlan. 

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

Kmf. 
  
 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


