
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 19.-én, az ön-
kormányzat házasságkötő termében 12.30 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott 
soron kívüli üléséről.  

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

Távol (igazoltan): Péntek Vince képviselő. 

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

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Tájékoztató az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében elvégzendő feladatok-
ról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ A helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002. (X. 15.) Kt. számú rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ Tájékoztató a konyha üzemeltetésbe adásának lehetőségéről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Támogatási kérelmek elbírálása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ Egyéb ügyek. 

1./ Tájékoztató az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében elvégzendő feladatok-
ról. 
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Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagjait arról, hogy az E-ügyintézési törvény 
értelmében az önkormányzat köteles 2018. január 1. napjától az ügyeket elektronikusan intéz-
ni. Elmondja, hogy 2017. június 30. napjáig az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek meg 
kellett küldeni az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében elkészített ütemtervet, vala-
mint az közös hivatal információátadási szabályzatát. Kiemeli, hogy a dokumentumok elké-
szültek, kéri a testület utólagos jóváhagyását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Az ütemterv tudomásulvételére vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata ütemterv elfogadásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézés be-
vezetésével kapcsolatos tájékoztató és az elektronikus ügyintézés biztosítása érdeké-
ben készített Ütemtervet tudomásul veszi. 

Határidő: az ütemtervnek megfelelően 
Felelős: Péntek László polgármester és dr. Varga Katalin jegyző 

Az információátadási szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 6 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata információátadási szabályzatról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormány-
zati Hivatal Információátadási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogad-
ja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester és dr. Varga Katalin jegyző 

2./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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Kiegészítés: 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt ülésen döntés született a „Segesd 
Szépítése Pályázat” kiírásáról. Elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint az Ügyrendi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik a benyújtott pályázatok elbírálása és szükség 
esetén helyszíni ellenőrzés megtartása. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság a képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló módosító rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra java-
solja. 

A polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ A helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002. (X. 15.) Kt. számú rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Péntek László polgármester elsőként a helyi építési szabályzat 1. függelékének módosítására 
vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata a helyi építési szabályzat függelékének módosításáról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a helyi 
építési szabályzatáról szóló 10/2002. (X. 15.) Kt. rendelet 1. számú függelék helyébe a 
következő 1. függelék lép: 

         1. függelék 

Örökségvédelem 

Készült Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkár KÖHÁT/711/2/2017 
számú adatszolgáltatása alapján. 

Műemlékek és műemléki környezetek: 

 

ssz törzsszám cím név helyrajzi szám

1. 9052 v. Széchenyi-kastély ex-lege 
műemléki környezete

935/1, 936, 954, 970, 972, 971, 988, 
1006, 1007/3, 1007/1, 1007/2, 04, 
02/1, 1008/1, 1008/2, 1008/3, 1009, 
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 
1016, 1017, 1018, 1019/1, 1019/4, 
1019/5, 1047/2, 1045/1, 1046, 
1047/1, 1047/3, 911/3, 911/1, 
911/2, 169/1, 913, 899, 898, 897, 
896, 895, 914, 915/2, 916, 917, 920, 
928, 926, 925, 924, 935/2, 064/19, 
1045/2, 03

2. 4555 Római katolikus templom, volt 
ferences templom ex-lege mű-
emléki környezete

06, 1, 17, 18, 3/1, 3/2, 8, 9, 1056, 
1057

3. 8897 Szt. háromság szobor ex-lege 
műemléki környezete

06, 1, 17, 18, 3/1, 3/2, 9, 8, 1056, 
1057

4. 8896 v. ferences kolostor ex-lege 
műemléki környezete

06, 07, 17, 18, 3/1, 3/2, 8, 9, 1056, 
1057

5. 4554 Felsősegesd R. k. kápolna 482

6. 4555 Felsősegesd, 
József Attila 
u. 2.

Római katolikus templom, volt 
ferences templom

2

7. 8896 Felsősegesd, 
József Attila 
u. 2.

v. ferences kolostor 1, 2

8 8897 Felsősegesd, 
József Attila 
u.

Szt. háromság szobor 2

9 9052 Kossuth utca 
1.

v. Széchenyi-kastély 934
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Régészeti lelőhelyek: 

azonosító lelőhelyszám név HRSZ

48710 1 József A. utca 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3/1, 30, 31, 9, 2, 3/2

48724 2 Vár-hegy 1, 2, 06, 07

48727 3 Baracsi-domb 1031, 1032, 1033, 1034, 1049/1, 1049/2, 1050, 
1051, 1052, 1035, 1036/1, 1048/2, 1048/1

48736 4 Felsőbogátpuszta 0363/3, 0361, 0362, 0342, 0357, 0360, 0363/4

56947 5 Rétföld 1401, 03, 023, 041/13

47433 6 Segesd-Bertalanpuszta 0328/2, 0330/1, 0322, 0331, 0332, 0333, 0329

68983 7 Felső-városi-földek 023, 019/2, 024/1, 027, 024/2

68985 8 Segesdi-Rinya mellék 0430/1
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2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002. 
(X. 15.) Kt. rendelet hatályos szövegét a testület által 2017. július 19.-én módosított 1. számú 
függelék szövegével foglalja egységes szerkezetbe, és gondoskodjon a kihirdetéséről.  

69001 9 Szennyvíztelep 030/4, 030/1

! !

!
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester és dr. Varga Katalin jegyző 

A polgármester felkéri Liber Jánost az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy tolmácsolja a bizottság véleményét. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta, 
és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A polgármester javasolja a helyi építési szabályzat módosításának elfogadását. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatáról szóló 10/2002. (X. 15.) Kt. számú rendelet módosításáról 

4./ Tájékoztató a konyha üzemeltetésbe adásának lehetőségéről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy megkereste őt egy cég és aján-
latot tett a konyha üzemeltetésére vonatkozóan. Elmondja, hogy amennyiben érdekli az ön-
kormányzatot az üzemeltetésbe adás, eljönnek a cég képviselői egy képviselő-testületi ülésre 
és válaszolnak az esetlegesen felmerülő kérdésekre. Elmondja, hogy több községben is üze-
melteti ez a cég a konyhát, megnézte az étlapokat és változatosnak tartja, pl. a felnőtt étkezés 
esetén két fajta menüből is lehet választani. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy ez már korábban is felmerülő téma volt. Véleménye szerint nem tudni előre, 
hogy jobb lesz-e ez az önkormányzatnak. Fő kérdésnek tartja, hogy a cég meghagyja-e a se-
gesdi dolgozókat. 

Péntek László polgármester 



#  8

Elmondja, hogy a cég kizárólag segesdi lakosokat fog alkalmazni, sőt még a bővítés sem ki-
zárt az elmondásuk szerint. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Kiemeli, hogy egy közbenső szolgáltató lépne be a rendszerbe, aki profit-orientált. Nem tudja, 
hogy jó ötlet-e a konyha üzemeltetésbe adása. 

Péntek László polgármester 

Hangsúlyozza, hogy a fő kérdés az az, hogy foglalkozzanak-e komolyan a konyha üzemelte-
tésbe adásával és meghívják-e a cég képviselőit. 

Talián Bálint képviselő 

Véleménye szerint annyit mindenképpen megér az ügy, hogy elhívják a cég képviselőit egy 
testületi-ülésre és a képviselők meghallgassák az ajánlatukat. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a szeptemberi rendes testületi ülésre meg fogja hívni a cég képviselőit. 

5./ Támogatási kérelmek elbírálása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy három támogatási kérelem ér-
kezett, melyről döntenie kell a testületnek. Elmondja, hogy az első kérelem Kóré Mihály plé-
bános úrtól érkezett, aki ifjúsági tábort szervez, ehhez kéri az önkormányzat támogatását. A 
második támogatási kérelem a lászlómajori lakósoktól érkezett, akik ismételten szeretnének 
falunapot szervezni. A harmadik kérelem a nagyatádi mentőállomástól érkezett korszerűbb 
méréstechnikai eszközök megvásárlása érdekében.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester elsőként javasolja, hogy az önkormányzat 40.000 Ft összeggel támogassa a 
plébános úr által szervezett ifjúsági tábort. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata hittantábor támogatásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a Szentháromság Római Katolikus Plébánia által szervezett hittantábor részére, 
a tartalék terhére azzal, hogy Kóré Mihály plébános a támogatás összegével, az önkor-
mányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester javasolja, hogy a lászlómajori falunap megtartásához az önkormányzat 
120.000 Ft összeggel járuljon hozzá. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadva azt, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata a lászlómajori falunap támogatásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 120.000 Ft összegű támo-
gatást biztosít a lászlómajori falunap megszervezéséhez, a tartalék terhére azzal, hogy 
a támogatás összegével a rendező, az önkormányzat nevére kiállított számlával szá-
moljon el.  

2./ Az összeg átvételére jogosult és az elszámolás kötelezettségével terhelt személy, 
Kiss-György Nikolett 7562 Segesd, Lászlómajor 77. szám alatti lakós. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester végül a harmadik támogatási kérelemre vonatkozóan terjeszt elő javaslatot. 
Javasolja, hogy az önkormányzat a nagyatádi mentőállomást 20.000 Ft összeggel támogassa. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata támogatás nyújtásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Mentőállomás ré-
szére 20.000 Ft összegű támogatást biztosít, a tartalék terhére, a korszerűbb méréstech-
nikai eszközök megvásárlásához.  

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 
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 6./ Egyéb ügyek. 

a) Útbaigazító táblák feliratára kért ajánlat megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az útbaigazító táblák feliratára 
vonatkozóan két ajánlatot kértek. Elmondja, hogy egy ajánlat érkezett Varga János nagyatádi 
vállalkozótól. Kiemeli, hogy az útjelző táblák feliratozását a vállalkozó 42.400 Ft + Áfa 
összegért vállalja. Javasolja a tevékenység megrendelését.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata feliratozás megrendeléséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az útjelző táblák feliratozásának megrendelésére. A képviselő-testület a feliratozás költ-
ségét, azaz 42.400 Ft + ÁFA összeget a tartalék terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Tájékoztatás az esztelnekiek látogatásáról: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Esztelnekről érkező 18 fő pénteken ér-
kezik a községbe. Elmondja, hogy szombaton este 19 órakor lesz egy közös vacsora az ebéd-
lőbe, ahova minden képviselőt szeretettel vár. 

c) A község utcáinak felújítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy több árajánlat is érkezett az 
Iskola utca, a Táncsics utca, a Petőfi utca és a József A. utca felújítására vonatkozóan. El-
mondja, hogy az árajánlatok többsége nettó 3.000 Ft/m2 körül van, tehát a négy utca felújítása 
kb. 13 millió forintba kerülne az önkormányzatnak. Kiemeli, hogy jelenleg több pályázat is 
folyamatban van, nem biztos benne, hogy 2017-ben mind a négy utcát fel kellene újítani. Vé-
leménye szerint a négy utca közül a Táncsics utca van a legrosszabb állapotban, ezt minden-
képpen meg kellene csináltatni. Kiemeli, hogy a Táncsics utca 1350 m2, tehát ennek felújítása 
nettó 4 millió forintba kerülne körülbelül.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 
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Gyöngyösi Norbert képviselő 

Véleménye szerint a Táncsics utca mellett a Petőfi utcát is meg lehetne csináltatni, mivel na-
gyon rövid szakaszról beszélhetünk a Petőfi utca esetében. 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Petőfi utca 810 m2. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester javasolja, hogy 2017-ben a Táncsics utca és 
a Petőfi utca aszfaltozását végeztesse el az önkormányzat. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata utcák aszfaltozásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy az ön-
kormányzat 2017-ben a Táncsics utca és a Petőfi utca aszfaltozását végeztesse el. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a két utca aszfaltozására 
vonatkozóan kérjen három árajánlatot. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Tájékoztatás gázszünetről, karbantartásról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az E.ON értesítést küldött a 
2017. augusztus 10. 6.00 órától 2017. augusztus 12. 8.00 óráig tartandó gázvezeték karbantar-
tásról. Kiemeli, hogy ebben az időszakban előfordulhat áramszünet. Elmondja, hogy a lakos-
ság tájékoztatása érdekében az E.ON levelét felteszik a kábel tv-re.  

e) Közkút üzembe helyezése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. levele szerint Bécs 
Margit Bajcsy Zs. utca 46. szám alatti lakós folyószámla tartozása 1.721.505 Ft. Elmondja, 
hogy a további vízelfolyás megakadályozása érdekében a fogyasztó részére az ingatlanától 20 
méterre lévő jelenleg üzemen kívüli közkút üzembe helyezését javasolja. A polgármester ja-
vasolja, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a közkút újbóli üzembe helyezéséhez. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata közkút üzembe helyezéséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Bajcsy Zs. utca 46. 
szám alatti ingatlantól 20 méterre lévő közkút újbóli üzembe helyezéséhez. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Tervdokumentáció költségének biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elnyert TOP pályázattal 
kapcsolatban felmerült egy tervezési költség, mely természetesen beépíthető az elszámolásba, 
de az önkormányzatnak előre ki kell fizetnie. Elmondja, hogy az interaktív parkban tervezett 
belső út, útcsatlakozás, személygépkocsi és autóbusz várakozóhely kialakítását külön meg 
kell terveztetnie az önkormányzatnak. Kiemeli, hogy a tervdokumentáció elkészítésére a 
„GEO” Talajvizsgáló és Szolgáltató Bt. adott árajánlatot, melynek összege 380.000 Ft + Áfa. 
Javasolja, hogy az önkormányzat a tervdokumentáció elkészítésének költségét a felhalmozási 
kiadások terhére biztosítsa. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2017. (VII. 19.) önkor-
mányzati határozata tervdokumentáció költségéről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 483 hrsz.-ú ingatlanon az in-
teraktív parkban tervezett belső út, útcsatlakozás, személygépkocsi és autóbusz várako-
zóhely kialakítása tervdokumentációjának költségét, azaz 380.000 Ft + Áfa összeget a 
felhalmozási kiadások terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint  
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TOP 1.2.1-es pályázattal kapcsolatban 
nagyon sok probléma merült fel, ezért úgy döntöttek, hogy visszavonja az önkormányzat a 
korábban benyújtott építésre vonatkozó kérelmeket. Kiemeli, hogy ez volt a legjobb megol-
dás, mert így van ideje az önkormányzatnak a szükséges feladatokat elvégezni. 
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g) Fogorvos válasza a polgármester levelére: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az alpolgármester úr levélben 
tájékoztatta a fogorvost, hogy a Teleki utca 2. szám alatti munkahelyen foglalkoztatott takarí-
tónőt nem rendelheti a Szabadság tér 4. alatti rendelő takarítására. Elmondja, hogy a fogorvos 
válaszolt erre a levélre.  
/A polgármester felolvassa Dr. Borbás Attila fogszakorvos levelét./ 
A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a fogorvos 2015. április 1. napján és 2016. 
június 30. napján kért engedélyt arra, hogy heti két nap a Szabadság tér 4. szám alatti rende-
lőben rendeljen. Elmondja, hogy a képviselő-testület 2015. július 1. napjától a fogorvos által 
fizetendő rezsidíjat havi 64.000 Ft-ról 45.000 Ft-ra csökkentette pontosan azért, mert heti 2 
nap nem a Teleki utca 2. szám alatt rendel a fogorvos. Hangsúlyozza, hogy a rezsidíj fizetési 
kötelezettséget a testület 2016. február 1. napjától mindenki számára eltörölte. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a fogorvos nem rendel heti három napot a Teleki utca 2. szám alatti rendelő-
be, mivel keddi napokon szinte soha nincs rendelés.  

Péntek László polgármester 

Kiemeli, hogy a múlt héten lement a Teleki utca 2. szám alatti rendelőbe és megnézte, hogy 
mi van kiírva a helyettesítésre vonatkozóan. Elmondja, hogy egy kb. A6-os méretű cetlire volt 
kiírva kézzel, hogy ki helyettesítés és mikor. 
Gyöngyösi Norbert képviselő 

Megkérdezi, hogy mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a képviselő-testület visszavonhatja azt a döntését, amelyben biztosította a 
fogorvos számára a Szabadság tér 4. szám alatti rendelőben való heti két rendelést. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy nem érti az egész helyzetet, mivel a takarítónő a Teleki utca 2. szám alatt 
dolgozik és nem a Szabadság tér 4. szám alatt. Kiemeli, hogy a fogorvosnak a Teleki utca 2. 
szám alatt sem az áramért, sem a gázért, sem pedig a vízért nem kell fizetnie. Véleménye sze-
rint Dr. Borbás Attila fogszakorvost meg kell hívni a következő testületi ülésre, hogy vála-
szoljon a kérdésekre. 
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h) Somogyi Hírlap megkeresése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogyi Hírlap főszerkesz-
tője levélben kereste meg az önkormányzatot. Elmondja, hogy a főszerkesztő úr kéri, hogy az 
önkormányzat jelöljön meg 5-10 személyt, aki két hétig ingyen kapja a Somogyi Hírlapot 
azért, hogy ezt követően véleményt mondjanak a megújult újságról. 

Liber János képviselő 

Megjegyzi, hogy ennek akkor lenne értelme, ha olyan személyeket jelölnének meg, akiknek 
már van előfizetése. 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


