
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 15 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 
következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett, Gyöngyösi Norbert, Péntek Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül Pám Miklósné a Segesdi Tündérkert Óvoda vezetője és Büki Gá-
bor a Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület elnöke, valamint dr. Varga Katalin jegyző. 
Az ülésen jelen van 2 fő segesdi lakós. 

Az első napirendi ponton jelen van Kulcsár Gábor az ATROPLUSZ Kft. Somogy megyei ko-
ordinátora. 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila 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 198/2017. (X. 19.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A konyha üzemeltetésbe adásának megtárgyalása. 
Előadók: az ATROPLUSZ Kft. munkatársai 

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

3./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző  

4./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ A TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázathoz tartozó kiviteli tervek elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ Egyéb ügyek. 
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1./ A konyha üzemeltetésbe adásának megtárgyalása. 
Előadó: Kulcsár Gábor az ATROPLUSZ Kft. Somogy megyei koordinátora. 

Péntek László polgármester felkéri Kulcsár Gábort, hogy ismertesse a konyha üzemeltetésé-
vel kapcsolatos elképzeléseit. 

Kulcsár Gábor koordinátor 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ATROPLUSZ Kft. gyermek- és szociális étkeztetéssel 
foglalkozó cég, mely jelenleg 3 megyében és közel 100 településen tevékenykedik. Kiemeli, 
hogy a cégük önkormányzatoktól veszi át a konyhák üzemeltetését, és a jogszabályok alapján 
40 km-es körzetben keresnek konyhákat. Összefoglalva hangsúlyozza, hogy lényegében az 
önkormányzatoktól veszik le az üzemeltetéssel járó terheket. 
Kiemeli, hogy a legfontosabb feladatuk annak biztosítása, hogy a jelenlegi dolgozóknak le-
gyen munkahelye, illetve, hogy az önkormányzatnak ne legyen problémája a jövőben a kony-
ha fenntartásával. Tájékoztatást ad arról, hogy minden önkormányzattal egyedi szerződést 
kötnek, és ennek a szerződésnek az önkormányzatok adják meg a sarokpontjait. Elmondja, 
hogy Segesden, a konyhán jelenleg 7 fő dolgozik, és gyermekétkeztetés szempontjából napi 
300 adagot főznek. Kiemeli, hogy a cég ajánlata az, hogy átveszi a 7 fő dolgozót a jelenlegi 
bérekkel, és a jövőben biztosítják az étkeztetést a községben úgy, hogy az önkormányzatnak 
nem lesz extra kiadása. Hangsúlyozza, hogy a cég ki fog jönni a kapott állami támogatásból, 
és minden felelősség a jövőben a céget fogja terhelni a konyhával kapcsolatban. 
Elmondja, hogy az ATROPLUSZ Kft. nem egy multicég, jelenleg 3 vezető áll a cég élén. Ki-
emeli, hogy hisznek abban, hogy a jövőben van esélyük ezzel a tevékenységgel pénzt is ke-
resni. Elmondja, hogy ahol már hosszú távú az együttműködés az önkormányzatokkal, ott be-
állt a rendszer és mindkét fél „jól érzi magát”. Hangsúlyozza, hogy a konyha általában egy 
„púp” az önkormányzatok hátán, ahol sok-sok jogszabályi előírásnak és hatósági ellenőrzés-
nek kell megfelelni. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szociális- és vendégétkezésben két fajta menüt vezetné-
nek be. Elmondja, hogy 2012. óta tesztelik azokat az ételeket, melyek megfelelnek a szigorú 
jogszabályi előírásoknak. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek megegyék azt, ami a tányérju-
kon van. 

Péntek László polgármester megköszöni a részletes tájékoztatást, és megkérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása. 

Péntek László polgármester 

Megkérdezi, hogy lehet-e először egy rövidebb időtartamú szerződést kötni. 

Kulcsár Gábor koordinátor 
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A polgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy természetesen lehet. 

Péntek László polgármester 

Megkérdezi, hogy az üzemeltetésbe adást hogyan befolyásolná az, ha az önkormányzat nyer-
ne a konyha felújítására irányuló pályázaton. 

Kulcsár Gábor koordinátor 

A polgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem lenne probléma az üzemeltetésbe 
adással, véleménye szerint nincs elvi akadálya akkor sem, ha az önkormányzat nyer a pályá-
zaton. Hangsúlyozza, hogy természetesen az ő cégük is fejlesztené a konyhát. Elmondja, hogy 
a cégen belül dolgoznak jogászok is, akik megtalálnák a módját az üzemeltetésnek. 

Péntek László polgármester 

Megjegyzi, hogy a cég által összeállított étlap megtekintése biztosan segítené a képviselők 
döntését. 

Kulcsár Gábor koordinátor 

A polgármester úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a cég honlapján minden fajta ét-
lap megtalálható, tehát bárki megnézheti. Kiemeli, hogy nekik a legjobb ajánlólevél azoknak 
az önkormányzatoknak a véleménye, akikkel már kapcsolatban állnak. 

Liber János képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy ő már megnézte és le is töltötte a cég honlapjáról az étla-
pokat. Elmondja, hogy a jövő hétre vonatkozó, egyik étlapon az öt napból négyszer margarint 
kapnak a gyermekek. Megjegyzi, hogy ez nem tűnik valami változatosnak. Kiemeli, hogy je-
lenleg is pont az a probléma, hogy nem elég változatos az étlap a jogszabályoknak való meg-
felelés miatt. Elmondja, hogy a mennyiségre nem panaszkodnak az étkezők, de arra már igen, 
hogy sótlan az étel és ízetlen. Megjegyzi, hogy a községben elég sok olyan rendezvény van, 
ahova a konyha készíti el jelenleg az ételt. Felmerül benne a kérdés, hogy ez biztosítva lesz-e 
a jövőben is. 

Kulcsár Gábor koordinátor 

Tájékoztatást ad arról, hogy az üzemeltetésbe adás esetén a cégük általában valamilyen for-
mában pénzt fizet az önkormányzatoknak. Kiemeli, hogy a rendezvényeket teljes mértékben 
tudják biztosítani, természetesen előre meghatározott árakon. Hangsúlyozza, hogy az ő cégük 
nem azért jó mert olcsóbban főznek, hanem mert maximálisan kihasználják a támogatás által 
nyújtott lehetőségeket. 

Péntek László polgármester 
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Megjegyzi, hogy nagyon tetszik neki a cég részéről az a hozzáállás, hogy nem akarnak a 
„mosléknak” főzni. 

Kulcsár Gábor koordinátor 

Véleménye szerint nem kell választani a jó és az egészséges között, mert van egy arany kö-
zépút. Elmondja, hogy amikor az ő cégük átvesz egy konyhát, akkor a dolgozókat általában 
elviszik egy olyan konyhára, ahol már a cég dolgozói főznek, azért, hogy átlássák a dolgokat. 
Kiemeli, hogy nem egyszer volt olyan is, amikor a dolgozóktól tanultak meg új recepteket. 
Véleménye szerint nagyon fontos, hogy helyben helyi emberek dolgozzanak, mivel ők isme-
rik a helyi szokásokat. 
Péntek László polgármester 

Kiemeli, hogy a plusz kérésék az önkormányzat részéről megoldhatóak, ez csak szerződés 
kérdése. 

Kulcsár Gábor koordinátor 

Hangsúlyozza, hogy egy rendezvény esetén egyetlen dologhoz ragaszkodnak, ahhoz, hogy 
ismeretlen eredetű élelmiszer ne kerüljön be a konyhára. Elmondja, hogy a cég minden helyi 
terméket felvásárol az őstermelőktől vagy éppen a közmunkaprogram keretében megtermelt 
terményeket is megveszi. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megkérdezi, hogy ha valamilyen munkaidőn túli rendezvény van, akkor azt felvállalják-e. 

Kulcsár Gábor koordinátor 

Az alpolgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy természetesen vállalják a munka-
időn túli rendezvényeket. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a konyha felújítására benyújtott pályázat az infrastruktúrára vonatkozik, és 
nem a működésre, tehát véleménye szerint nem befolyásolja az üzemeltetésbe vételt, illetve 
adást. Véleménye szerint nagyon jó, hogy helyben marad a konyha. Megkérdezi, hogy a dié-
tás étkezést is tudják-e biztosítani, mivel a szociális étkezésben kb. 10 fő olyan személy van, 
aki ezt igényelné. Megkérdezi azt is, hogy pl. az iskolában lévő laktózérzékeny gyermekek-
nek is tudnak-e főzni. 

Kulcsár Gábor koordinátor 

Az alpolgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy természetesen tudják biztosítani 
ezeket az ételeket. Kiemeli, hogy amennyiben nem érné meg helyben megfőzni a diétás ételt, 
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akkor azt máshonnan szállítanák a községbe. Kiemeli, hogy ez nem okoz problémát a cégük-
nek. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megjegyzi, hogy a konyhán jelenleg nem dolgozik dietetikus. 

Kulcsár Gábor koordinátor  

Elmondja, hogy a cégükön belül van dietetikus szakember, tehát meg tudják oldani ezeket az 
igényeket is. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Péntek László polgármester megköszöni a tájékozta-
tót. 

Kulcsár Gábor koordinátor elhagyja az üléstermet. 
Péntek László polgármester kéri a testület tagjait, hogy a novemberben tartandó soron követ-
kező ülésre mindenki gondolja át a konyha üzemeltetésbe adásával kapcsolatos kérdéséket, 
hogy tudjanak döntést hozni. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint jó lenne, ha a konyhának külön mérője lenne a közművek tekintetében. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban megjegyzi, hogy biztosan meg tudnak állapodni a cég-
gel akkor is, ha nem szerelnek fel külön mérőket. Elmondja, hogy a konyha felújítására 20 
milliós pályázatot nyújtottak be, de ennek felét elvitte az akadálymentesítés. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint fel kell mérni a konyhában lévő gépek jelenlegi állapotát. Fontosnak tartja 
azt, hogy a cég is fejlesszen a jövőben. 

Büki Gábor a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke 

Véleménye szerint nagyon fontos lenne, hogy a konyhában dolgozókat tájékoztassa a testület 
az üzemeltetésbe adás lehetőségéről. Kiemeli, hogy ne szóbeszéd legyen az, hogy fennmarad-
e a munkahelyük. 

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

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

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot 6 igen szava-
zattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő hatá-
rozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2017. (X. 19.) 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 testületi ülés szeptember 6.-án volt. Tájékoztatást ad arról, hogy a TOP-os pályázattal 
kapcsolatban heti rendszerességgel tartanak megbeszélések, egyeztetnek a tervezőkkel, mű-
szaki ellenőrrel, illetve a közbeszerzővel. Kiemeli, hogy több probléma is felmerül menet 
közben, de ezeket igyekeznek megoldani. Tájékoztatást ad arról, hogy a pályázat keretében az 
első körös közbeszerzés a holnapi napon fog indulni. Emlékezteti a megjelenteket, hogy szep-
tember 29.-én volt a projektnyitó ünnepség, melyen Szászfalvi László országgyűlési képviselő 
mondott beszédet. Tájékoztatást ad arról, hogy a községben október 7.-én volt a szüreti felvo-
nulás a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület szervezésében. Elmondja, hogy október 9.-én a 
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnökével volt megbeszélés, a tűzoltó egyesület 125 éves fenn-
állása alkalmából tartandó ünnepséggel kapcsolatban. Kiemeli, hogy október 16.-án Nagyatá-
don, közbiztonsági fórumon vett részt. Javasolja a beszámoló elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2017. (X. 19.) önkormány-
zati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendelet elfogadá-
sa. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, 
2017-ben is pályázott az önkormányzat szociális célú tüzelőanyag támogatásra. A döntés alap-
ján Segesd Község Önkormányzata 3.943.350 Ft összegű támogatásban részesült, amely 
15.000 Ft/m3 + ÁFA áron számolva 207 m3 kemény tűzifát jelent. Elmondja, hogy a pályázati 
kiírásnak megfelelően készült el az önkormányzati rendelet, amely tartalmazza a támogatás 
benyújtásához szükséges kérelem nyomtatványát is. A kérelmek elbírálása a Pénzügyi és Szo-
ciális Bizottság hatáskörébe tartozik. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Elmondja, hogy bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és azt a tervezet szerint elfogadásra 
javasolja.  
Megjegyzi, hogy minden évben nagyon későn indul a program, és ennek következtében a tá-
mogatottak nyers fát kapnak. Felmerül benne a kérdés, hogy rendelkezésre áll-e a szociális 
tűzifa biztosításához szükséges fa. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 15.000 
Ft + Áfa-ért biztosítja az önkormányzatnak a szociális célú tűzifát. Kiemeli, hogy a szállítási 
költség terheli az önkormányzatot, melynek összege köbméterenként 4.000 Ft. Javasolja, 
hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert a szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Fa-
ipari Zrt.-től való megvásárlására. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2017. (X. 19.) önkor-
mányzati határozata szociális célú tűzifa megrendeléséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-től való megrendelésére és 
szállítási szerződés aláírására. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és 
a testület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyző-
könyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

4./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a segesdi lakóhelyű általános iskolás gyer-
mekek körzeti iskolája a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola. Hangsúlyozza, 
hogy az erre vonatkozó testületi javaslat nem változik a tavalyi tanítási évhez. Javasolja az 
írásos határozati javaslat elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2017. (X. 19.) önkor-
mányzati határozata a felvételi körzetekről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan, a 
településen élő általános iskolás gyermekek számára a Segesd-Taranyi IV. Béla Király 
Általános Iskola kijelölését javasolja megállapítani, tehát a 2017/2018-as tanévre meg-
állapított körzethatárokban változtatást nem tart szükségesnek. 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy Segesd felvételi körzete megegyezik a tele-
pülés közigazgatási területével. 
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3./ Segesd község Jegyzője nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába járó gyermekek szá-
ma intézményi bontásban: 

• Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola Segesd 

▪ 16 fő hátrányos helyzetű és 57 fő halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermek. 

• Somogy Megyei Duráczky EGYMI Kaposvár 

▪ 2 fő hátrányos helyzetű gyermek. 

• Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nagybajom 

▪ 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

• Festetics Pál Általános Iskola Böhönye 

▪ 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

• Éltes Mátyás Általános Iskola Nagyatád 

▪ 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Ka-
posvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztályát a testület döntéséről 
értesítse. 

Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázathoz tartozó kiviteli tervek elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázatban sze-
replő múzeum felújításához és az interaktív park kialakításához kapcsolódóan elkészültek a 
végleges kiviteli tervek, melyek a közbeszerzési eljárás alapján képezik. Javasolja a jegyző-
könyv mellékleteként szereplő kiviteli tervek elfogadását. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 
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Liber János képviselő 

Megjegyzi, hogy a múzeum esetében az aláépítmény szigetelésére egyszer már fizettünk ki 
pénzt. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy korábban nem a szigetelésre költöttek, 
hanem a szellőzés biztosítására. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a 
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők 
szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2017. (X. 19.) önkormány-
zati határozata kiviteli tervek elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-
SO1-2016-00005 számú, „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” című projekt meg-
valósítása kapcsán a 7562 Segesd, Kossuth L. utca 113/B. (814/1 hrsz.) szám alatti Ár-
pád-házi Szent Margit Múzeum és Kiállítóhely, Község Könyvtár földszinti akadály-
mentesítés, akadálymentes parkoló és gyalogos járda építés, padló alatti tároló felújítás 
kiviteli tervdokumentációját a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-
SO1-2016-00005 számú, „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” című projekt meg-
valósítása kapcsán a 7562 Segesd, Teleki utca 2. (841 hrsz.) szám alatt épülő Interaktív 
Park kiviteli tervdokumentációját a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester a döntés meghozatalát követően javasolja a közbeszerzési eljárás megindításá-
ra vonatkozó döntések meghozatalát.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2017. (X. 19.) önkormány-
zati határozata közbeszerzési eljárás megindításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-
SO1-2016-00005 kódszámú, „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” elnevezésű pá-
lyázat részeként, „Építési beruházások a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. számú pályá-
zat során” címmel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) be-
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kezdése alapján, a mellékelt, eljárást megindító felhívással közvetlen ajánlattételi elhí-
vással indított nyílt közbeszerzési eljárást indít. 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a 7562 Segesd, Kossuth L. utca 113/B. 
(814/1 hrsz.) szám alatti Árpád-házi Szent Margit Múzeum és Kiállítóhely, Község 
Könyvtár földszinti akadálymentesítés, akadálymentes parkoló és gyalogos járda építés, 
padló alatti tároló felújítás tekintetében a támogatási szerződés szerinti fedezet nettó 
12.500.000 Ft; az Interaktív Park kialakítása tekintetében a támogatási szerződés szerin-
ti fedezet nettó 38.275.591 Ft. 

3./ A képviselő-testület elfogadja a jegyzőkönyv melléklete szerinti ajánlattételi felhí-
vást, és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat (vállalkozási szerződés tervezete). 

4./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházások a 
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. számú pályázat során” közvetlen ajánlattételi elhívás-
sal indított nyílt közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbi összetételben és mi-
nőségben választja meg: 

1. dr. Varga Katalin – elnök (jogi szakértelmet biztosító személy) 

2. Dr. Dráb Iván Zsolt– közbeszerzési szakértelmet biztosító személy 

3. Sára Erika pénzügyi munkatárs 

4. Hajdú Tibor – műszaki ellenőr 

5./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházások a 
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. számú pályázat során” tárgyban a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján, a mellékelt, eljárást meg-
indító felhívással közbeszerzési eljárást indít, melyre az alábbi ajánlattevőket hívja meg: 

CSÉ&EL Kft.     7500 Nagyatád, Honvéd utca 34/A. 
DANESZKO Építőipari Kft.     7940 Szentlőrinc, Váci Mihály utca 2. 
Könnyű-Ép Kft.     7562 Segesd, Teleki utca 13. 
„MAGYAR BAU Építő” és Kereskedelmi Kft. 7747 Birján, Kossuth utca 64/B. 
R-optimum Kft.     7632 Pécs, Olga utca 11. 
Szakonyi Építész Iroda Kft.     7500 Nagyatád, Szabadság tér 7/D. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

A közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntések meghozatalát követően a polgár-
mester javasolja a közbeszerzési terv módosítását. 

A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2017. (X. 19.) önkormány-
zati határozata közbeszerzési terv módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi köz-
beszerzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal módosítja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ Egyéb ügyek. 

a) Tájékoztató az október 23.-i ünnepségről: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az október 23.-i ünnepség 
megtartására október 20.-án pénteken kerül sor. Elmondja, hogy 18 órakor lesz a koszorúzás a 
második világháborús emlékműnél. Ezt követően 19 órakor a művelődési házban veszi kezde-
tét az ünnepség. A művelődési házban Szászfalvi László országgyűlési képviselő mond ünne-
pi beszédet. 

b) Tájékoztató a tűzoltó egyesületnek szánt zászló megrendeléséről:  

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy év elején megrendelte a tűzoltó 
egyesületnek ajándékozandó zászlót, mely azóta sem készült el. Elmondja, hogy a múlt héten 
kiderült, hogy nem tudják elkészíteni, ezért a Világzászló Stúdiótól rendelte meg a zászló el-
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készítését. Tájékoztatást ad arról, hogy fele annyiba fog kerülni, mint amiről korábban döntött 
a testület. 

c) Számítógépek megvásárlása fedezetének biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ASP rendszer kiépítésére 
irányuló pályázatban, hat számítógép került beszerzése. Elmondja, hogy az önkormányzatnál 
sorra mentek tönkre a gépek, ezért mind a hat gép felhasználásra került, sőt még három gépet 
kellett vásárolnia az önkormányzatnak a zökkenőmentes munka biztosítása érdekében. A pol-
gármester kéri a képviselő-testület utólagos jóváhagyását a három számítógép megvásárlásá-
hoz. 

A polgármester a kérésre irányuló javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 
hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2017. (X. 19.) önkor-
mányzati határozata számítógépek fedezetének biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megvásárolt három számító-
gép 697.509 Ft költségét, a tartalék terhére biztosítja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) A 75 év felettiek köszöntése: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a testület a korábbi ülésén dön-
tött arról, hogy 2017-ben nem a 80 év felettieket, hanem a 75 év felettieket köszönti. A pol-
gármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 75 év felettiek köszöntése október 
27.-én, 15 órakor lesz a művelődési ház nagytermében. Elmondja, hogy minden évben kapnak 
ajándékot az idősek, az idei évben Segesd községről készített naptárral köszönti az önkor-
mányzat az időseket. Elmondja, hogy van 8 házaspár is a meghívottak között, a pár férfi tagja 
egy üveg bort, a női tagja pedig a naptárat fogja kapni. Tájékoztatást ad arról, hogy a község-
ben élő 75 év felettiek száma a szociális otthon kivételével, 134 fő, ebből 67 fő jelezte, hogy 
kísérővel, vagy anélkül de részt vesz az ünnepségen.  
Kiemeli, hogy 150 db naptárat rendeltek, ennek költsége 375.000 Ft, és ezen kívül a vendég-
látást is biztosítania kell az önkormányzatnak.  

A polgármester javasolja, hogy a testület az idősek-napi rendezvényre 500.000 Ft összeget 
különítsen el a tartalék terhére. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2017. (X. 19.) önkormány-
zati határozata idősek-napi rendezvény költségének biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idősek-napi rendezvény ki-
adásainak fedezetére 500.000 Ft összeget határol el, amely összeget a tartalék terhére 
biztosítja a testület. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) A járdakészítés során felmerült problémák megbeszélése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a község járdáinak készítése 
során, több háznál felmerült az igény, hogy a közmunkások csinálják meg a kapubejárót. El-
mondja, hogy a szomszéd településen is felmerült ez az igény, és ott a testület döntést hozott 
arra vonatkozóan, hogy 5.000 Ft/m2 összegért csinálják meg. Megkérdezi a testület tagjait, 
hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint idén már nem kellene ezzel foglalkoznia a testületnek, majd jövőre, ha újra 
indul a program. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint vagy azt kellene eldönteni, hogy milyen összegért csinálja meg az önkor-
mányzat, vagy azt, hogy a lakó biztosítja az anyagot a kapubejáró felújításához. 

Liber János képviselő 

Javasolja, hogy az önkormányzat ne vállaljon el ilyen jellegű feladatot, illetve jövő évben kel-
lene visszatérni erre, mivel lehet, hogy olyan utcából jön igény kapubejáró készítésére, ahol 
már végeztek a munkások. 

Péntek László polgármester Liber János képviselő javaslatát szavazásra bocsátja, mely szerint 
az önkormányzat ne vállaljon felújítási feladatokat a községben. 

A javaslatot 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadva a 
képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2017. (X. 19.) önkormány-
zati határozata kapubejárók felújításáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkor-
mányzat nem vállalja a község lakóházaihoz tartozó kapubejárók felújítását. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Tájékoztató a Szabadság tér 16. szám alatti ingatlan felújításának költségéről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy Szakonyi Gábor épí-
tészmérnök tervezői költségbecslést készített a Szabadság tér 16. szám alatti ingatlan felújítá-
sára vonatkozóan. Kiemeli, hogy a felújítás becsült költsége 24 millió forint, mely nagyon sok 
pénz. Véleménye szerint ennyi pénzen az önkormányzat kettő lakóházat tudna vásárolni a 
községben. Javasolja, hogy a testület ne fogadja el az árajánlatot. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2017. (X. 19.) önkormány-
zati határozata felújításra vonatkozó árajánlatról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Segesd, Sza-
badság tér 16. szám alatti ingatlan felújítására készített 24 millió forint összegű költség-
becslést. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

g) Kérelem a Kettőskereszt hármas halmon elhelyezett emlékmű felújítására: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Büki Gábor kérelmet írt a Mű-
velődési Ház melletti Kettőskereszt hármas halmon elhelyezett emlékmű felújítására vonatko-
zóan. Kiemeli, hogy a kérelemben leírta, hogy az emlékmű az elmúlt időszakban az időjárás 
következtében károsodott, a felújítás anyagköltsége 58.530 Ft, a munkadíja pedig 30.000 Ft 
lenne. Tájékoztatást ad arról, hogy az Alapítvány Segesdért átvállalja a 30.000 Ft összegű 
munkadíjat, tehát az önkormányzatnak az anyagköltséget kellene biztosítania. A polgármester 
javasolja, hogy a testület biztosítsa a Kettőskereszt felújításához szükséges 58.530 Ft összegű 
támogatást. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2017. (X. 19.) önkor-
mányzati határozata Kettőskereszt felújításának támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház melletti 
Kettőskereszt hármas halmon elhelyezett emlékmű felújításához 58.530 Ft összegű 
támogatást biztosít, a tartalék terhére azzal, hogy a támogatás összegével Büki Gábor 
7562 Segesd, Kossuth L. utca 119. szám alatti lakós az önkormányzat nevére kiállított 
számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

h) A Segesd, Bajcsy Zs. utca 89. szám ingatlan tulajdonjogának felajánlása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Somogyi Zoltán budapesti la-
kós levelet írt az önkormányzatnak, melyben leírta, hogy édesapja a tulajdonában lévő Se-
gesd, Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti ingatlant szeretné térítésmentesen felajánlani az önkor-
mányzatnak. Javasolja, hogy az önkormányzat fogadja el a felajánlást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2017. (X. 19.) önkor-
mányzati határozata ingatlan tulajdonjogának ajándékozás címen történő átvételéről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért Somogyi Zoltán 
József 1039 Budapest, Hímző utca 3. szám alatti lakós 1/1 tulajdonában lévő, 7562 
Segesd, Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti 106 helyrajzi számú „Kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület” művelési ágú belterületi ingatlan tulajdonjogának ajándékozás cí-
men történő átvételével.  

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a testületi döntésnek megfelelő 
szerződés megkötésére és aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

i) STEP támogatás biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Őszinte Mosoly Alapítvány 
vásárlási kártyákat adott az önkormányzatnak, amelyek kedvezményes vásárlásra jogosítanak 
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Marcali és Kaposvár egyes üzleteiben. Elmondja, hogy a kártyákat hátrányos helyzetű szemé-
lyeknek osztották ki. Kiemeli, hogy az alapítvány támogatást kér az önkormányzattól a mellé-
kelt levél alapján. Elmondja, hogy az önkormányzat által biztosított támogatás alapján további 
vásárlói kártyát, vagy visszatérítést kapna a támogató. Tájékoztatást ad arról, hogy a támoga-
tási összegek 120.000 Ft/év, 180.000 Ft/év vagy 240.000 Ft/év lehetne, a visszatérítés pedig 
oktatás, papír-írószer vagy tartós élelmiszer adomány formájában jelenne meg. Javasolja, 
hogy az önkormányzat ne nyújtson támogatást az alapítványnak. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2017. (X. 19.) önkor-
mányzati határozata alapítvány támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkor-
mányzat ne vegyen részt a „Segítsük, Támogassuk Egymást Programban”, tehát nem 
nyújt támogatást az Őszinte Mosoly Alapítványnak. 

 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Péntek László polgármeste 

j) Kisbusz vásárlásának megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az RSZSZK használatában 
lévő kisbusz nagyon rossz állapotban van. Kiemeli, hogy el kell gondolkodni azon, hogy egy 
másik buszt kell az önkormányzatnak vásárolnia. Emlékezteti a megjelenteket, hogy két évvel 
ezelőtt, mikor eladóvá vált az önkormányzat busza, akkor azt nem kérték. Kéri a testület fel-
hatalmazását, hogy 3-4 millió forint összegű kisbusz után érdeklődjön. 

Kérdések és hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak kell vennie a buszt, vagy az RSZSZK-nak. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy amennyiben nem az önkormányzat vásárol-
ja meg, akkor hozzájárulásként kell a központ felé biztosítani. 

Miután több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja.  

A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2017. (X. 19.) önkor-
mányzati határozata kisbusz vásárlásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy 3-4 millió forint értékben árajánlatokat szerezzen be, egy 9 személyes kisbuszra 
vonatkozóan. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester  

k) „Segesd Szépítése Pályázat” pályázati kiírásának módosítása: 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy újabb nyolc pályázat érkezett, melyet a Bizottság elbírált. 
Elmondja, hogy a Bizottság véleménye szerint nem megfelelő a pályázati kiírás az egyes tá-
mogatási összegek tekintetében. Kiemeli, hogy a kiírás szerint egy nyílászáró cseréje esetén a 
támogatási összeg 8.000 Ft, illetve a kerítés felújítása esetén 3.000 Ft méterenként.  
Elmondja, hogy a kiírás nem részletezi azt, hogy mit takar a kerítés felújítása, így az is 3.000 
Ft támogatást kapott méterenként, aki csak lefestette a kerítést, és az is, aki teljesen új kerítést 
épített. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Bizottság javaslata az, hogy az utcai kerítés fel-
újítását nem, csak az utcai kerítés építését támogassák 3.000 Ft/fm összegben. Elmondja, 
hogy a Bizottság javasolja azt is, hogy egy nyílászáró támogatási összege 15.000 Ft-ra emel-
kedjen.  
Javasolja továbbá, hogy az üres házak vásárlásának támogatási összege csökkenjen úgy, hogy 
egy millió forintonként nőjön a támogatás és legmagasabb összege 400 ezer forint legyen. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy jelenleg ez egy megkezdett folyamat és az elfogadott kiírás szerint nyújtotta a 
Bizottság a támogatást. Véleménye szerint a kiírásban szereplő támogatási összegeket majd 
jövőre kellene megváltoztatni, akkor, ha lesz pénze az önkormányzatnak. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke egyet ért a polgármester által 
mondottakkal és visszavonja a Bizottság módosításra irányuló javaslatát. 

l) Pályázat benyújtása emlékmű felújítására: 
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Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi évben az önkormány-
zat pályázatot nyújtott be a II. világháborús emlékmű felújítására, mely pályázat nem nyert. 
Elmondja, hogy most ismételten van lehetőség a világháborús emlékmű felújítására pályáza-
tot benyújtania az önkormányzatnak. Kiemeli, hogy 2 millió forintra lehet pályázni, az össz-
költségvetés 1.593.850 Ft. A polgármester javasolja a pályázat benyújtására vonatkozó döntés 
meghozatalát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2017. (X. 19.) önkor-
mányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Kö-
zép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 
KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlék-
művek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” című pályázati kiírásra, a Segesd 
község központi (I. és II. világháborús, 56-os és roma holokauszt) emlékművének és 
emlékhelyének teljes körű felújítására. 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges do-
kumentáció beszerzésére, és felhatalmazza azok aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

m) Egyéb témák: 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy érdeklődtek az Ernyes-féle ház iránt, megvásárlás céljá-
ból. Elmondja, hogy értékbecslést fog kérni az ingatlanra vonatkozóan. 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy a csatornázás utáni felújítások mikor folytatódnak. 

Péntek László polgármester 



#  21

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy lejárt már a szavatossági idő, tehát a felme-
rülő költségek az önkormányzat kiadásai lesznek. 

Büki Gábor a Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület elnöke 

Elmondja, hogy nagy probléma a zártkertben, hogy a gazdák elszántják és egyszerűen eltünte-
tik a helyrajzi számos utakat, és ennek következtében pincék válnak megközelíthetetlenné.  

Liber János képviselő 

Az elnök úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy el fogja kérni a polgármestertől a tér-
képet és végig fognak menni a „hegyen” az önkormányzati zártkerti utak ellenőrzése érdeké-
ben. 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


