
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 6.-án, az 
önkormányzat házasságkötő termében 11 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 
következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Talián Bálint Attila, Gyöngyösi Norbert, Péntek 
Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Pám Mik-
lósné a Segesdi Tündérkert Óvoda vezetője és dr. Varga Katalin jegyző. 
Az ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós. 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Takácsné Illés Henriett képviselő. 

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 el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2017. (IX. 6.) 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 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet el-
fogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervek elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 
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Előadó: Péntek László polgármester 

8./ Egyéb ügyek. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti tevékeny-
ségről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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

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 178/2017. (IX. 6.) önkormány-
zati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység 

A polgármester beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, hogy az előző 
rendes ülés óta sikeresen megrendezésre került a Triatlon és a falunap is. Kiemeli, hogy a 
munkák elvégzésében nagy szerepe volt Baranyai Zoltán közművelődési szakembernek, Pin-
tér Tibor és Pánovics József karbantartóknak. Tájékoztatást ad arról, hogy a Kossuth utcában 
befejeződött a járdafelújítás és elmondja, hogy a lakosság sok esetben negatívan állt a munká-
latokhoz. Elmondja, hogy több alkalommal és több helyen is összejárták a friss betonozást, 
több lakó nem adott vizet és villanyt sem a munkásoknak. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a mai napon megkereste őt egy cég képviselője, aki azzal 
foglalkozik, hogy megversenyezteti a villamos-energia szolgáltatókat a legjobb energia-ár 
megszerzése érdekében. Elmondja, hogy megbízta ezt a céget ezzel a tevékenységgel, és ami-
kor az eljárásnak meg lesz az eredménye, tájékoztatni fogja a testületet. Megjegyzi, hogy több 
intézményre van élő szerződés jelenleg, ezeknél csak a szerződés lejártát követően lehet vál-
tani. 

Kérdések és hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy az ajánlat a közvilágításra is vonatkozik-e. 
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Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a közvilágításra is vonatkozik, azonban je-
lenleg arra is élő szerződés van. 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy az útjelző táblákra vonatkozóan érkezett-e árajánlat. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a mai napon érkezett meg a Ferrokov Vas- 
és Fémipari Kft. ajánlata, melyben 890.000 Ft + Áfa ajánlat szerepel. Javasolja az ajánlat el-
fogadását és felhatalmazását a munka megrendelésére. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2017. (IX. 6.) önkormány-
zati határozata útjelző táblák megrendeléséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Ferrokov Vas- és 
Fémipari Kft. utcanév táblák elkészítésére vonatkozó 890.000 Ft + Áfa összegű ajánla-
tát. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a bizottsági ülésen megfogalmazódott egy javaslat a már 
korábban említett két személy, Pintér Tibor és Pánovics József kiemelkedő munkájával kap-
csolatban. A bizottság javasolja, hogy nevezett személyek nettó 100.000 Ft összegű jutalom-
ban részesüljenek, az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő munkájuk következtében. Meg-
jegyzi, hogy eddig is kiváló munkát végzett a két közalkalmazott, és még nem kaptak jutal-
mat. 

Péntek László polgármester az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát szavazás-
ra bocsátja. 
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Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz:  

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2017. (IX. 6.) önkormány-
zati határozata jutalomról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Tibor 7562 Segesd, 
Kossuth L. utca 41. szám alatti lakóst, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése alapján nettó 100.000 Ft összegű jutalomban ré-
szesíti, az elmúlt időszakban végzett kimagasló munkateljesítménye alapján. 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pánovics József 7562 Se-
gesd, Rózsadomb utca 30. szám alatti lakóst, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése alapján nettó 100.000 Ft összegű juta-
lomban részesíti, az elmúlt időszakban végzett kimagasló munkateljesítménye alapján. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Mivel több hozzászólás és javaslat nem hangzott el a polgármester a beszámoló elfogadására 
vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2017. (IX. 6.) önkormány-
zati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke  

Tájékoztatást ad arról, hogy az időarányos bevétel-teljesítés 64 %-os, de ez amiatt van, hogy a 
módosított előirányzatok nem kerültek lekönyvelésre. Elmondja, hogy e nélkül a bevételek 55 
%-ban, a kiadások pedig 51 %-ban teljesültek. Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, a be-
számolót elfogadásra javasolja. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2017. (IX. 6.) önkormány-
zati határozata a féléves költségvetési beszámolóról. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi végrehajtá-
sáról szóló beszámolóját – benne a Segesdi Tündérkert Óvoda beszámolójával – az elő-
terjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet el-
fogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a júniusi ülésen döntés született a kitüntető 
díjakról szóló rendelet módosításáról. Kiemeli, hogy mivel a jelenleg hatályos rendelet meg-
alkotására felhatalmazást adó jogszabály már nincs hatályban, ezért célszerű volt a módosítás 
helyett új rendelet megalkotása. Felkéri Liber Jánost az Ügyrendi és Településfejlesztési Bi-
zottság elnökét, hogy tolmácsolja a bizottság véleményét. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta és javasolja, hogy a rendelet-tervezet 2. § (4) 
bekezdése egészüljön ki a községben működő intézmények vezetőivel, és ennek következté-
ben a 6. § (2) bekezdésében, valamint a 8. § (2) bekezdésében elegendő a 2. § (4) bekezdésére 
hivatkozni. 

Péntek László polgármester 

Megköszöni a rendelet-tervezetre vonatkozó észrevételt, és felkéri a testületet a módosító ja-
vaslatról való döntésre. 
A polgármester a Liber János képviselő által javasolt módosítást bocsátja szavazásra, melyet a 
testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

A polgármester a módosító javaslat elfogadását követően, az így módosított rendelet terveze-
tet 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: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2017. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról 

4./ A 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervek elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testület, hogy a 2011. évi CCIX. törvény rendelke-
zik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-
szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. En-
nek részét képezi a felújítási és pótlási, valamint a beruházási terv.  
A polgármester elmondja, hogy a DRV Zrt. az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a gör-
dülő fejlesztési terveket 2018-2032. évi időszakra. A polgármester javasolja, hogy a feladatok 
elvégzésével a testület bízza meg a DRV Zrt.-t, valamint, hogy a testület fogadja el a gördülő 
fejlesztési terveket a segesdi vízműre, a lászlómajori vízműre, a bertalanpusztai vízműre, va-
lamint a szennyvízelvezető és tisztító rendszerre vonatkozólag. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester először a segesdi vízműre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. Javaslatát 
a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 
szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-1-001-01-04 
MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_337 kódszámú, a Segesdi vízmű megnevezésű 
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által 
a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő 
Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től 
megrendeli.  

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Péntek László polgármester 
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A polgármester a bertalanpusztai vízműre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. Javaslatát 
a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 
szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-3-001-01-00 
MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_304 kódszámú, Bertalanpuszta vízmű megneve-
zésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) 
által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gör-
dülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV 
Zrt.-től megrendeli. 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-27368-2-001-00-10 
MEKH kóddal rendelkező, DRV_V_322 kódszámú, Lászlómajori vízmű megnevezésű 
víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által 
a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő 
Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től 
megrendeli. 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester a szennyvízelvező rendszerre vonatkozó javaslatot bocsátja szavazásra. Javas-
latát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a követke-
zők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata gördülő fejlesztési tervről és felhatalmazásról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-27368-1-001-00-01 
MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_312 kódszámú, Segesd szennyvízelvezető rend-
szer megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a további-
akban: DRV Zrt.) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet 
elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó 
munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli. 

Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének vé-
leményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester megjegyzi, hogy nagyon fontos az óvodában a nyugodt légkör, 
ezt mindenekelőtt biztosítani kell. Ezzel egyenes arányban nőhet a munka színvonala. El-
mondja, hogy többször is elolvasta az óvoda munkatervét, és nagyon jónak ítéli meg. Kiemeli, 
hogy „velős” anyagot bocsátott az intézményvezető a testület elé. Elmondja, hogy nagyon 
alapos a beszámoló és részletes a munkaterv is. Kívánja, hogy a vezető megtudja valósítani a 
munkatervben foglaltakat. Hangsúlyozza, hogy addig, amíg valami nincs lefektetve, addig 
demokrácia van, de ezen túl már diktatúra, természetesen jó értelemben. A polgármester java-
solja, hogy az óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervét, valamint az előző ne-
velési évre vonatkozó beszámolót a képviselő-testület véleményezze. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Kiemeli a munkatervben szereplő ünnepek és hagyományok részt, valamint azt, hogy a fel-
adatok névre szólóan meg vannak nevezve. Megjegyzi, hogy így egyszerűbb a felelősségre 
vonás is. 

Péntek László polgármester 

Hangsúlyozza, hogy ilyen részletes munkatervvel még nem találkozott a testület. 

Péntek Vince képviselő 
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Elmondja, hogy neki sajnos nem sikerült elérni azt, hogy a két óvoda egy óvoda legyen. Meg-
kérdezi az óvodavezető asszonyt, hogy ezt neki mennyire sikerült megvalósítania. 

Pám Miklósné a Segesdi Tündérkert Óvoda vezetője 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy igyekszik egy intézménnyé varázsolni az 
óvodát, annak ellenére, hogy két intézményről van szó. Kiemeli, hogy pl. a szülői értekezletek 
is külön időpontban vannak, pont amiatt, hogy mindegyiken részt tudjon venni. Elmondja, 
hogy a felszereléseket is egyenlően kapja a két óvoda. Hangsúlyozza, hogy az idősebb dolgo-
zók szemléletén kellene változtatnia, azonban ez a nagyon nehéz feladat. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy vannak súrlódások, de e nélkül nem működik semmi. Kiemeli, hogy nem az a 
fontos, hogy mi volt, hanem az, hogy jelenleg mi van. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata óvodai munkaterv véleményezéséről és beszámoló elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvo-
da 2017/2018. évi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja. 

2./ A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda 2016/2017. nevelési évről szóló 
beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy hatalmas munka volt a felülvizsgálatban. Kieme-
li, hogy a program 2013-ban készült, azóta egyszer már felül lett vizsgálva 2015-ben. Hangsú-
lyozza, hogy fontos mutatók jelennek meg a programban, így pl. az, hogy a lakónépesség 
2007-hez képest 167 fővel csökkent 2016-ra, vagy a nyilvántartott álláskeresők számának 
nagyarányú csökkenése. Elmondja, hogy ez utóbbi adat a közfoglalkoztatási programokban 
részt vevők magas számára vezethető vissza. Kiemeli azt a problémát, hogy sok ember az ön-
kormányzattól várja el azt, hogy munkája legyen, és nem megy el rendes munkahelyre dol-
gozni. 
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A polgármester kérése dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a 2013. 
évben elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot két évente felül kell vizsgálni. Emlékezteti 
a megjelenteket, hogy az első felülvizsgálatra 2015-ben került sor. Elmondja, hogy a felül-
vizsgálat során a táblázatok kiegészültek a 2015-ös és 2016-os adatokkal, illetve a magyarázó 
szövegek kerültek aktualizálásra. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Liber János képviselő 

Megjegyzi, hogy megalázó a közfoglalkoztatottak jelenlegi bére, nem is várható el tőlük, 
hogy 100 %-os teljesítményt nyújtsanak. 

Mivel több hozzászólás nem volt Péntek László polgármester javasolja, hogy a helyi esély-
egyenlőségi program felülvizsgálatát a képviselő-testület fogadja el. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

A polgármester tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy idén is lehetősége van az ön-
kormányzatnak arra, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Javasolja, 
hogy az önkormányzat a 2018-as évhez is csatlakozzon az önkormányzat. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról. 

                                                                                                          
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2018. évi fordulójához. A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét 
képező Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy 
a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója kereté-
ben a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rend-
szerben rögzíti. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben 
általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírá-
sára. 

Határidő: 2017. október 2. 
Felelős: Péntek László polgármester 

8./ Egyéb ügyek. 

a) Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság javaslatának megtárgyalása: 

Péntek László polgármester felkéri Liber Jánost az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 
elnökét, hogy tolmácsolja a bizottság javaslatát a „Segesd Szépítése Pályázat” pályázati kiírá-
sának módosítására vonatkozóan. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a bizottság 2017. augusztus 16. napján tartott ülésén javas-
lat született a pályázati kiírás módosítására. Elmondja, hogy a pályázati kiírás jelenlegi szabá-
lyozása szerint, egy pályázó egy évben egy pályázatot nyújthat be.  

A bizottság javasolja, hogy ez a mondat úgy kerüljön módosításra, hogy „Egy pályázó egy 
évben, ugyanazon tevékenységre, csak egy pályázatot nyújthat be”. Az elnök emlékezteti a 
megjelenteket, hogy a hatályos pályázati kiírás általános előírása nem tartalmazza azt, hogy 
mi van akkor, ha mégis elidegeníti az ingatlant a vevő 3 éven belül. A bizottság javasolja, 
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hogy a pályázati kiírás egészüljön ki azzal, hogy „Amennyiben a támogatott 3 éven belül el-
idegeníti az ingatlant, a támogatás összegét köteles visszafizetni”. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Péntek László polgármester javasolja, hogy a testület az Ügyrendi és Településfejlesztési Bi-
zottság javaslatának megfelelően módosítsa a „Segesd Szépítése Pályázat” pályázati kiírását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata pályázati kiírás módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Segesd Szépítése Pályázat” 
pályázati kiírását, 2017. szeptember 6. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

• A pályázati kiírás III. A pályázat tárgya cím második pontja helyébe, a követ-
kező rendelkezés lép: „Egy pályázó egy évben, ugyanazon tevékenységre, csak 
egy pályázatot nyújthat be.” 

• A pályázati kiírás VII. Általános előírások cím harmadik pontja a következő 
rendelkezéssel egészül ki: „Amennyiben a támogatott 3 éven belül elidegeníti 
az ingatlant, a támogatás összegét köteles visszafizetni”. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Megbízási szerződés jóváhagyása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a „Kulturális turizmus fejlesz-
tése Segesden” elnevezésű pályázatban közbeszerzési eljárást folytatott le az önkormányzat a 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan. Kiemeli, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a nyer-
tes ajánlattevő az AGIA Tanácsadó és Szolgáltató Bt. lett, aki 780.000 Ft + Áfa összegért vál-
lalta a közbeszerzési eljárások lefolytatását és a közbeszerzési szakértői feladatok ellátását. 
Elmondja, hogy a cég képviselője megküldte a tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés 
tervezetét. Hangsúlyozza, hogy a megbízási díjat az önkormányzatnak, a közbeszerzési eljárá-
sok lezárását követően kell átutalnia a nyertes ajánlattevőnek. Javasolja a megbízási szerződés 
testület általi jóváhagyását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata megbízási szerződésről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kulturális turizmus fej-
lesztése Segesden” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a „közbeszerzési eljárások le-
folytatása és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása” tárgyában lefolytatott közbe-
szerzési eljárás során nyertes ajánlattevővel, az AGIA Tanácsadó és Szolgáltató Bt.-vel 
(7634 Pécs, Kutató dűlő 61.) köt megbízási szerződést. 

2./ A képviselő-testület a megbízási szerződésben szereplő megbízási díjat, azaz 
780.000 Ft + Áfa összeget a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 kódszámú pályázaton 
elnyert összeg terhére biztosítja.   

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárások lefoly-
tatására és közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 
aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Nyugdíjas találkozók szervezésének megtárgyalása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat minden év-
ben a 80 év feletti lakósokat hívja meg egy ünnepségre október hónapban. A korábbi években 
felmerült olyan jellegű igény, hogy az intézmények külön szerveznek a nyugdíjas dolgozóik-
nak ünnepséget. Kéri a testület véleményét ezzel kapcsolatban. 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy tehát az óvoda, iskola, konyha és az önkormányzat nyugdíjasairól van szó. 
Kiemeli, hogy ha az intézmények külön szerveznek ilyen ünnepséget, az önkormányzat pedig 
csak a 80 év felettieket hívja meg, akkor lesz egy nyugdíjas réteg a községben, aki mindenből 
kimarad. Ezen oknál fogva nem támogatja az intézmények külön ünnepségének megtartását. 
Javasolja azonban, hogy 2017. évtől kezdve ne a 80 év felettieket, hanem a 75 év felettieket 
köszöntse az önkormányzat egy közös ünnepség keretében. 

Péntek Vince képviselő 

Egyet ért azzal, hogy a községben egy ünnepség legyen. Elmondja, hogy amennyiben az in-
tézményeknek van külön pénze ünnepség megtartására akkor tartsanak külön, de amennyiben 
nincs, akkor ne. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy amikor az óvoda, az iskola és a konyha 
még egy intézmény volt, ők kezdték el az intézményi nyugdíjasok köszöntését 1999-ben. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 
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Véleménye szerint nem kell bővíteni a kört, továbbra is a 80 év felettieket hívják csak meg az 
önkormányzat által szervezett ünnepségre. 

Péntek László polgármester Liber János képviselő javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a 
testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogad. 

A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a községben megrendezésre kerülő ünnep-
ségre a 75 éves és az annál idősebb személyeket hívja meg.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata idősek-napi rendezvényről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért abban, hogy az 
önkormányzat a saját intézményeiben ne támogassa a külön-külön szervezett idősek-
napi rendezvényeket. 

2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy a községben megrendezésre kerülő idősek-
napjára a 75 éves és az ennél idősebb személyek kerüljenek meghívásra. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) A Szabadság tér 16. szám alatti ingatlan felújításának megtárgyalása: 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a megjelenteket, 
hogy a bizottsági ülésen javaslat született a Szabadság tér 16. szám alatti ingatlan felújítására 
vonatkozóan. Elmondja, hogy az ingatlanban már hosszú ideje a Ferrokov Kft. dolgozói lak-
nak, és a cég havonta bérleti díjat fizet az önkormányzatnak. Kiemeli, hogy az épület nagyon 
rossz állapotban van, szükséges a felújítása. Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyet értettek a 
felújítás szükségességével és javasolják az árajánlatok beszerzését. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy az épület valóban nagyon rossz állapotban van, a tető, a szerelvények, a vi-
zesblokk, és a padozat is felújításra szorul. Javasolja az ingatlan felújítását és kéri a testület 
felhatalmazását a felújításra vonatkozó három árajánlat beszerzésére vonatkozóan. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata ingatlan felújításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza az önkormányzati 
tulajdonban lévő 7562 Segesd, Szabadság tér 16. szám alatti ingatlan felújítását és fel-
hatalmazza a polgármestert a felújításra vonatkozó három árajánlat beszerzésére.  

Határidő: következő testületi ülés 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Egyéb témák: 

Péntek Vince képviselő  

Megkérdezi, hogy a veszélyes fák kivágására vonatkozóan megérkeztek-e az árajánlatok. 

Péntek László polgármester  

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy kettő árajánlat már van, de a harmadikat is 
rövid időn belül megküldik. 

Liber János képviselő 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat egy kamionnyi zúzott követ már horda-
tott az egyik hegyi bejáróba. Javasolja, hogy a másik bejáróba is vitessen az önkormányzat. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a községben van két utca, amelyik nem betonos, az egyik 
a Dankó utca jobb oldali fele, a másik pedig a Kölcsey utca a parkban. Véleménye szerint 
ezekbe az utcákba is kellene követ hordatnia az önkormányzatnak. 

Péntek László polgármester 

Egyet ért a képviselők által javasoltakkal, de kiemeli, hogy a Kölcsey utcát egyenlőre hagyják 
ki, mivel ez az utca egy pályázatban érdekelt, és ide az út felújítása is be van tervezve. Java-
solja a zúzott kő megrendelésére vonatkozó felhatalmazás biztosítását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2017. (IX. 6.) önkor-
mányzati határozata zúzott kő megrendeléséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
két kamion zúzott kő megrendelésére. A képviselő-testület ennek költségét a tartalék 
terhére biztosítja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Kmf 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
                polgármester jegyző


