
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 24.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 15 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 
következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett, Gyöngyösi Norbert, Pén-
tek Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. 
Varga Katalin jegyző. 
Az ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós. 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a jelenléti ív szerinti meghívottakat. 
Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A polgármester módosító indítványt terjeszt a napirendi sorhoz. Javasolja, hogy a 9./ napirend 
legyen a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 
költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása, és a 10./ napirend legyen az 
egyéb ügyek. 

A polgármester a módosított napirendi javaslatot szavazásra bocsátja. 

A módosított napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

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

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásá-
ról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ A temetői díjak felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Beszámoló a társulások működéséről. 
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Előadó: Péntek László polgármester 

6./ A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ Az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

8./ Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval a hó-eltakarításra vonatkozó szerződés felül-
vizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

9./ A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 
költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

10./ 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, hozzászólás nem hangzott el. 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati 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 testületi ülés óta eltelt eseményekről. Tájékoztatja a megje-
lenteket, hogy október 20.-án volt az október 23.-i falusi ünnepség, ahol Szászfalvi László 
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országgyűlési képviselő mondott köszöntő beszédet. Kiemeli az iskolások színvonalas műso-
rát. Emlékezteti a megjelenteket, hogy október 27.-én megtartották a 75 év felettiek köszönté-
sét a községben, mely nagyon jól sikerült ünnepség volt. Tájékoztatást ad arról, hogy novem-
ber 4.-én részt vett a segesdi Tűzoltó Egyesület megalakulásának 125 éves évfordulója alkal-
mából szervezett ünnepségen. Elmondja, hogy november 5.-én a reformáció 500 éves évfor-
dulója alkalmából emléktábla avatás volt a református templomban.  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy november 8-9. között Zalakaroson szervezték meg a kiste-
lepülések polgármestereinek találkozóját, ahol a vidék jövőjéről, a közmunkaprogramokról és 
az ASP rendszerről is tartottak előadást.  
Elmondja, hogy nem tudni mi lesz a közfoglalkoztatással, annyit elmondtak Zalakaroson, 
hogy az a személy, aki az elmúlt évben 12 hónapot dolgozott, azt nem lehet foglalkoztatni 
2018-ban. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy november 11.-én óvodai jótékonysági bált szer-
veztek a községben. 
Elmondja, hogy november 20.-án a Sportegyesület elnökségi ülésén vett részt Liber János 
képviselővel. Kiemeli, hogy az ülésen az elnök munkáját kritikával illették, mivel elfogyott az 
önkormányzati támogatás és túlköltekeztek. Elmondja, hogy a jövő héten sor fog kerülni en-
nek a megtárgyalására egy rendkívüli testületi ülésen.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Véleménye szerint az egyesület elnöke falhoz állította az önkormányzatot a plusz támogatás 
kérésével. 

Péntek László polgármester 

Hangsúlyozza, hogy bebizonyosodott az, hogy az elnökség nem képes a feladatának az ellátá-
sára. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyesület TAO pénzből pályázatot nyújtott be egy 
kisbusz megvásárlására, ahol az önerő 3,2 millió forint. Elmondja, hogy felmerült annak a 
lehetősége, hogy az önkormányzat kifizeti az önerőt, és ennek fejében a kisbuszt az RSZSZK 
használatába állítják. Elmondja, hogy állásfoglalást kért a kisbusz használatának kérdésében, 
ahonnan azt a választ kapta, hogy a kisbuszt elsősorban az egyesület használhatja, de piaci 
áron bérbe adhatja az egyesület. Kiemeli, hogy az ebédhordás és az idősek szállítása során kb. 
1300 kilométert megy a kisbusz havonta, mely piaci áron kb. 250.000 Ft. Elmondja, hogy ezt 
az összeget kellene az RSZSZK-nak havonta kifizetni, de ez az önkormányzat hozzájárulását 
növelné meg, tehát ez nem jó megoldás. Véleménye szerint jó megoldás lenne, ha az önkor-
mányzat kifizetné az önerőt, és ezt az összeget három évben levonná a finanszírozásból.  

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javas-
latot szavazásra bocsátja. 

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 232/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati 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 III. negyedévi végrehajtásá-
ról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke  

Az elnök elmondja, hogy bizottsága az előterjesztés megtárgyalta, és megállapítja, hogy a be-
vételek 80 %-ban, a kiadások viszont 50 %-ban teljesültek. Kiemeli, hogy a kiadások teljesí-
tése nem azért ilyen alacsony, mert a működéshez kapcsolódóan maradt el kiadás teljesítése, 
hanem a TOP-os pályázathoz kapcsolódóan több felhalmozási jellegű kiadás lett betervezve, 
mint amennyi teljesült. Bizottsága a beszámolót, az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

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 233/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a háromnegyed éves költségvetési beszámolóról. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi 
végrehajtásáról szóló beszámolóját – benne a Segesdi Tündérkert Óvoda beszámolójá-
val – az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 



#  5

A Pénzügyi és Szociális Bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását 
megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy a MÁK ellen-
őrzése következtében 2,5 millió forintot kell visszafizetni a tanyagondnoki ellátással kapcso-
latban, ugyanakkor 3,3 millió forintot nyert az önkormányzat rendkívüli támogatásként. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Az elnök elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek átvezetésre. Bizottsága az 
előterjesztést elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
A polgármester az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 
A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  

9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ A temetői díjak felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester  

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetőre vonatkozó 
díjakat évente felül kell vizsgálni. Ismerteti a hatályos önkormányzati rendelet szerinti díjtéte-
leket. A polgármester javasolja,  hogy képviselő-testület  a díjtételekre vonatkozó módosítási 
szándékról hozzon határozatot. Javasolja, hogy az önkormányzat ne emeljen árat, mivel a je-
lenleg hatályos árak 2015. január 1-jén léptek hatályba. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 234/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a temetői díjak felülvizsgálatáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 18/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a 
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temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a díjakat 
módosítani nem kívánja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

5./ Beszámoló a társulások működéséről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló tudomásul vételére vonatkozó javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata társulási beszámolóról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulásban ellátott feladatok 
végzéséről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

            Határidő: értelem szerint 
            Felelős: Péntek László polgármester 

6./ A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester kérésére dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, 
hogy a belső ellenőrzési társulás megszűnésével, megbízás alapján látja el az önkormányzat a 
belső ellenőrzési tevékenységet. Elmondja, hogy az I-Audit Kft. megküldte az önkormányzat 
2018. évi belső ellenőrzési tervét.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Péntek László polgármester javasolja a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 236/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a belső ellenőrzésről.   
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 
2018. évi belső ellenőrzés keretében a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet, a 
helyi adók és a gépjármű adó megállapítása, nyilvántartása, beszedése és a hátralékok 
kezelése szabályszerűségének vizsgálatát, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal ese-
tében az országgyűlési választások során a választási költségek és normatívák szabály-
szerű elszámolásának vizsgálatát, a Segesdi Tündérkert Óvoda esetében az intézmény 
működési és gazdálkodási rendszerének teljes körű vizsgálatát határozza meg. 

2./ A képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásával az I-Audit Pénzügyi és 
Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 12., képviseli: Szita László 
ügyvezető, reg.szám: 5115389) bízza meg. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megköté-
sére és aláírására.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ Az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kötelezettségvállalási szabályzat módosítására a 
közös hivatal személyi állományának megváltozása miatt volt szükség. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a kötelezettségvállalási szabályzat módosítását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 237/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának módosítá-
sáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 292/2016. (XII. 27.) ön-
kormányzati határozatával elfogadott, 2/2016. (XII. 29.) számú polgármesteri utasítás-
sal kiadott kötelezettségvállalási szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

• A szabályzat 10. melléklet 2. sorának utolsó oszlopa kiegészül az alábbiakkal: 
ügyirat száma: 1/2017.  
kelte: 2017. április 21. 
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• A szabályzat 10. melléklete a következő 3. sorral egészül ki: 
Kovács Kornélia – pénzügyi ügyintéző 
kijelölő irat száma: 2/2017. 

• Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzat kiegészül az előterjesztés 1. és 2. 
melléklete szerinti 2. és 3. melléklettel. 

2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kötelezettség-
vállalási szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

8./ Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval a hó-eltakarításra vonatkozó szerződés felülvizs-
gálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hó-eltakarításra vonatkozó szerződést 
minden évben felül kell vizsgálni. Elmondja, hogy a vállalkozó a tavalyi évben emelt árat, az 
idei évben azonban nem, tehát 2018. évre vonatkozóan a hó-eltakarítás díja 10.000 Ft + ÁFA 
marad. A polgármester javasolja a hó-eltakarításra vonatkozó tavalyi évben elfogadott  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata hó-eltakarításra vonatkozó megállapodásról.  

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Ferenc egyéni vállal-
kozóval az önkormányzati tulajdonú közutak hó-eltakarítási munkáinak végzésére kö-
tött, 2016. november 24. napján módosított megállapodást változatlan formában fenn-
tartja.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

9./ A helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és 
költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a rendelet módosítására a képviselőket 
megillető természetbeni juttatás körének bővítése miatt került sor. Kiemeli, hogy a bővítésre 
kizárólag az önkormányzat költségvetésének függvényében van lehetőség. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a rendelet módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról  

és költségtérítéséről szóló 5/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10./ Egyéb ügyek. 

a) Polgármester jutalmazása: 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az Ügyrendi 
és Településfejlesztési Bizottság Péntek László polgármesternek, az elmúlt időszakban vég-
zett kimagasló munkájáért hat havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalom biztosítását ja-
vasolja. A jutalmazás indokaként kiemeli a szolgáltató ház kivitelezésére irányuló pályázat 
lezárását, a TOP-os pályázat sikerét, valamint a községi utak további felújítását. 

Péntek László polgármester bejelenti személyes érintettségét, és kéri a testületet, hogy dönt-
sön a kizárás kérdésében. Az ülés vezetését Liber János képviselőnek adja át.  

Liber János képviselő elmondja, hogy a testület a kizárás kérdéséről vita nélkül, a megválasz-
tott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával dönt. Liber János képviselő javasolja, 
hogy a polgármestert a jutalmával kapcsolatos kérdésből ne zárja ki. 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. 

A képviselő-testület Péntek László polgármestert a jutalmának megszavazására vonat-
kozó döntéshozatalból nem zárja ki. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szabá-
lyozza a polgármester jutalmazását. Ennek megfelelően a képviselő-testület határozatával ju-
talmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelé-
se alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény 
vagy tiszteletdíj hat havi összegét. 

Liber János képviselő javasolja, hogy Péntek László polgármester az elmúlt időszakban vég-
zett eredményes munkájáért részesüljön hat havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalom-
ban. 

A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata a polgármester jutalmazásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Péntek 
László polgármestert az elmúlt időszakban végzett eredményes munkája elismeréséül 
hat havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban részesíti.  
A jutalom kifizetésének fedezete a tárgyévi költségvetésben rendelkezésre áll. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

b) Mikulásnapi ajándékcsomag fedezetének biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy 310 fő 0-14 éves gyermek 
van a községben, őket szeretné az önkormányzat a hagyományokhoz híven megajándékozni. 
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A csomag értéke gyermekenként kb. 400-500 Ft lenne. Javasolja, hogy 150.000 Ft összeget a 
testület biztosítson a mikulásnapi ajándékcsomagok megvásárlására. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 241/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata mikuláscsomagok fedezetének biztosításáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartalék terhére 150.000 Ft 
összegben biztosítja a mikulásnapi ajándékcsomagok pénzügyi fedezetét. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Dolgozók részére szaloncukor fedezetének biztosítása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzati dolgozók 
minden évben, karácsony előtt kaptak szaloncukrot. Elmondja, hogy ezt az idei évben is sze-
retné biztosítani a dolgozóknak, köztük az iskola pedagógusainak és a 40 fő közfoglalkozta-
tottnak is. Kiemeli, hogy kért árajánlatokat különböző cégektől, a jó minőségű, de elfogadható 
áru szaloncukrot fogja megrendelni. Javasolja, hogy a testület 150.000 Ft-ot biztosítson sza-
loncukor megvásárlására, a 150 fő dolgozó részére. 

Kérdések és hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy a jelenleg foglalkoztatott közmunkások kapnak-e szaloncukrot. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy az önkormányzattal jelenleg közfoglalkoz-
tatási jogviszonyban álló dolgozók kapnak szaloncukrot. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata szaloncukor megvásárlása fedezetének biztosításáról.   
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartalék terhére 150.000 Ft 
összegben biztosítja a dolgozók részére nyújtott szaloncukor pénzügyi fedezetét. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Dolgozók év végi jutalmazása: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben nettó 50.000 Ft összegű jutalom-
ban részesültek az önkormányzati dolgozók év végén, melyet Erzsébet-utalvány formájában 
kaptak meg. Hangsúlyozza, hogy a számítások alapján a jutalmazás az idei költségvetésbe is 
bele fog férni. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy amennyiben az önkormányzat utalványt ad, 
egy dolgozó jutalma 71.830 Ft-ba kerülne, ha készpénzt ad, akkor pedig 91.729 Ft-ba, tehát 
az Erzsébet-utalvány kerül kevesebbe. Elmondja, hogy összesen 45 fő jutalmazásáról szüksé-
ges dönteni, 13 fő hivatali dolgozó, 12 fő óvodai dolgozó, 7 fő konyhai dolgozó és 13 fő ön-
kormányzati dolgozó. Javasolja, hogy az önkormányzati dolgozók, személyenként 50.000 Ft 
összegű Erzsébet-utalványban részesüljenek. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 243/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata jutalom fedezetének biztosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a közalkalmazotti 
munkakörben dolgozók év végi jutalmazásával, ahhoz a fedezetet 2.298.560 Ft összeg-
ben a tartalék terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület a tervezett köztisztviselői jutalmazáshoz 933.790 Ft összegű 
pótelőirányzatot biztosít a taralék terhére. Felszólítja a jegyzőt, hogy az előirányzat vál-
tozását a közös hivatal költségvetésének következő módosítása során vegye figyelembe. 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a személyenkénti 50.000 Ft össze-
gű Erzsébet-utalvány megrendeléséről gondoskodjon. 

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

A polgármester az önkormányzati dolgozók jutalmazására vonatkozó döntés meghozatalát 
követően javasolja a 6 fő települési képviselő részére természetbeni juttatásként, képviselőn-
ként 50.000 Ft összegű Erzsébet-utalvány biztosítását. 
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Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata képviselők részére természetbeni juttatás biztosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi képviselők és bizott-
sági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló önkor-
mányzati rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a települési képviselők részére, képvise-
lőnként 50.000 Ft összegű Erzsébet-utalványt biztosít. 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a települési képviselők részére az 1./ pontban 
meghatározottak szerint nyújtott természetbeni juttatás összege, azaz bruttó 430.980 Ft 
az önkormányzat tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Tájékoztatás a szociális célú tűzifa kiosztásáról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a támogatásként kapott 207 m3 
szociális célú tűzifa kiosztásra került a rászorultak között. Emlékezteti a megjelenteket, hogy 
az Alapítvány Segesdért szervezeten keresztül lehetősége volt a lakhatási támogatásban része-
sülőknek havonta 2.000 Ft összeget „megtakarítani”, melyet a megállapodás szerint, év végén 
tűzifa vásárlására lehet költeni. Kiemeli, hogy 7 fő élt ezzel a lehetőséggel. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Véleménye szerint jövőre rögzített tájékoztatásra lenne szükség, mivel sokan nem tudtak a 
tűzifa igénylésének lehetőségéről, és most jönnek, mikor már nincs tűzifa. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az igénylők többsége már október hó-
napban érdeklődik, és ezen kívül a rendelet az önkormányzat honlapján is megtekinthető. 
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f) Tájékoztatás a konyha dolgozóinak nyugdíjazásáról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Pintér Lajosné jogviszonya 
2018. március 13. napján, Négyesi Jánosné jogviszonya pedig 2018. január 30. napján szűnik 
meg. Kiemeli, hogy új dolgozót csak ezt követően lehet felvennie az önkormányzatnak, és 
addig közfoglalkoztatottakkal oldják meg a dolgozók pótlását. 

g) Tájékoztatás karácsonyi díszkivilágítás megrendeléséről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a karácsonyi díszkivilágítás az 
elmúlt évekhez hasonlóan megrendelésre került. Megjegyzi, hogy bővíteni sajnos nem lehet, 
mivel már nincs több hely. 

h) Tájékoztatás tanyagondnok helyettesítéséről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a MÁK ellenőrzést végzett a 
tanyagondnoki normatíva felhasználásával kapcsolatban. Elmondja, hogy az ellenőrzés során 
kiderült, hogy a tanyagondnokot kizárólag tanyagondnok helyettesítheti. Kiemeli, hogy van a 
helyettesítésre vonatkozóan megállapodás a somogyszobi tanyagondnokkal, de véleménye 
szerint teljesen életszerűtlen ez a megállapodás. Tájékoztatást ad arról, Pintér Tibor karbantar-
tót kívánták beiskolázni, azonban kiderült, hogy egy faluban csak egy tanyagondnok lehet. 
Elmondja, hogy az egyik megyei egyesület küldött a helyettesítésre vonatkozóan egy tájékoz-
tatást, mely szerint eseti helyettesítésre bárkit meg lehet bízni. Hangsúlyozza, hogy a helyette-
sítéssel kapcsolatban még további tájékozódásra van szükség, ezért a decemberi testületi ülé-
sen kerül ismételten megtárgyalásra.  

i) Ping-pong asztal vásárlására irányuló kérelem: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Pánovics Imre a segesdi aszta-
liteniszezők nevében levelet írt az önkormányzathoz. Elmondja, hogy levelében új asztal 
megvásárlására kér támogatást, melynek költsége körülbelül 100.000 Ft. Javasolja a művelő-
dési házhoz új asztalitenisz megvásárlását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata asztalitenisz vásárlásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Művelődési Ház-
hoz új asztalitenisz megvásárlását 100.000 Ft összegben, a tartalék terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

j) Györkös Tamás segesdi lakós kérése: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Györkös Tamás Segesd Kos-
suth L. utca 59. szám alatti lakós levélben kérte az önkormányzatot, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő Kossuth L. utca 61. szám alatti telekből egy méternyi területet meg szeretne 
venni, vagy használni szeretne, mivel a kérelmező telke nagyon szűk. Tájékoztatást ad arról, 
hogy Györkös Tamás ingatlana melletti önkormányzati tulajdonban lévő, 844 helyrajzi számú 
terület összesen 3.138 négyzetméter, ebből 45 m2 területre lenne szüksége a kérelmezőnek. 
Javasolja, hogy a testület az önkormányzati ingatlanból 1,5 m széles és 30 hosszú, azaz 45 m2 

területet 30 évre használatba adjon át Györkös Tamásnak. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata önkormányzati tulajdonban lévő telek egy részének használatba 
adásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Györkös Tamás Segesd, 
Kossuth L. utca 59. szám alatti lakós használatába adja, a Segesd Belterület 845 hely-
rajzi számú Györkös Tamás tulajdonában lévő ingatlan melletti, Segesd Belterület 844 
helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanból 1,5 méter széles és 30 mé-
ter hosszú, azaz 45 m2 négyzetméter nagyságú ingatlanrészt, 30 évre. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan használati szerződés 
aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

k) Informatikai eszköz beszerzésére vonatkozó döntés meghozatala: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Péntek Bálint informatikus 
árajánlatot adott egy informatikai eszközre vonatkozóan, mely biztosítja a hivatali gépeken 
tárolt adatok folyamatos mentését, valamint a képviselő-testületi ülésekre készített anyagok 
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továbbítását a használók részére. Elmondja, hogy az eszköz 99.432 Ft-ba kerül. Javasolja az 
informatikai eszköz megvásárlását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata informatikai eszköz megvásárlásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a biztonságos adattárolásra, 
valamint a képviselő-testületi ülésekre készített anyagok továbbítására alkalmas NAS 
eszköz megvásárlásához szükséges 99.432 Ft összeget a tartalék terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az informatikai eszköz megrende-
lésére.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

l) Kedvezményes pályaépítési programra önerő biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy lehetőség nyílt műfüves pálya 
építésére pályázni, ahol az önrész a bekerülési költség 10 %, melyet az önkormányzatnak kell 
felvállalnia. Kiemeli, hogy a műfüves pálya 40 m x 20 m-es nagyságú lenne. Tájékoztatást ad 
arról, hogy a bekerülési költség 32,5 millió forint, tehát a 10 %-os önrész 3.250.000 Ft. El-
mondja, hogy a fennmaradó költséget TAO pénzből fedezi, illetve a labdarugó szövetség is 
tesz hozzá. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa a 3.250.000 Ft összegű önrészt a mű-
füves pálya kiépítéséhez. 

Kérdés, hozzászólás nincs.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata önrész biztosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjára, melynek keretében a Segesd 
Belterület 895 hrsz.-ú és 897 hrsz.-ú ingatlanon műfüves futballpálya kerül kiépítésre. 
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2./ A képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén az önkormányzat költségve-
tésének terhére biztosítja a bekerülési költség 10 %-át, azaz 3.250.000 Ft összeget. 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtá-
sára, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges in-
tézkedések megtételére. 

4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat részét képező nyilatko-
zatok és megállapodások aláírására.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

m) Egyéb témák: 

Liber János képviselő 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy közel egy éve határozta meg a testület a Segesdi Fűrész-
üzemmel szemben azt a követelményt, hogy a közterületen lévő fákat, konténereket és egyéb 
dolgokat szállítsa el. Hangsúlyozza, hogy azóta nem történt semmi, jelenleg három konténer 
van a közterületen és legalább nyolc kupac széldeszka. Véleménye szerint most kell írni egy 
újabb levelet egy végső határidő tűzésével és amennyiben nem pakol el a közterületről bírsá-
got kell kiszabni. 

Péntek László polgármester 

Egyet ért a képviselő felvetésével, mivel tarthatatlan ez az állapot. Javasolja a Segesdi Fű-
részüzem Kft.-vel szemben azt a határozott követelmény megfogalmazását, hogy 2017. de-
cember 31. napjáig a közterületről pakoljon el, mert amennyiben nem közigazgatási bírság 
kiszabására kerül sor. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. Javaslatát 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a kö-
vetkező határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2017. (XI. 24.) önkor-
mányzati határozata Segesdi Fűrészüzem Kft. felszólításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megfogalmazza azt a határo-
zott követelményt a Segesdi Fűrészüzem Kft.-vel szemben, hogy 2017. december 31. 
napjáig az önkormányzat tulajdonában lévő 515/3 helyrajzi számú út melletti közterü-
letről pakoljon el és a területet a jövőben is hagyja szabadon. 
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2./ A képviselő-testület egyet ért abban, hogy amennyiben az 1./ pontban meghatározott 
követelmény határidőre nem teljesül, külön értesítés nélkül Segesd Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
megsértésének következményeiről szóló 30/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 6. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján 100.000 Ft összegű közigazgatási bírság kiszabására ke-
rül sor. 

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


