
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 30.-án, az 
önkormányzat házasságkötő termében 14.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehí-
vott soron kívüli üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett, Péntek Vince, Talián Bálint Attila és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül Varga József a Segesdi Sportegyesület elnöke, Pintér Tibor, Sipőcz 
Zoltán, Horváth Attila és Ignácz György egyesületi tagok, valamint dr. Varga Katalin jegyző. 

Távol (igazoltan): Gyöngyösi Norbert 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 253/2017. (XI. 30.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ A Segesdi Sportegyesület működésével kapcsolatos problémák megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Egyéb ügyek. 

1./ A Segesdi Sportegyesület működésével kapcsolatos problémák megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a pályázat útján megépítésre 
kerülő műfüves pálya a Ferrokov Kft. tulajdonában lévő és az önkormányzat tulajdonában 
lévő területen valósul meg. Elmondja, hogy ez egy 40 x 20 méteres pálya lesz. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Talián Bálint képviselő 
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Véleménye szerint jó döntés volt a műfüves pályára pályázatot benyújtani, mivel ha ennyi 
pénzt adnak, akkor azzal „élnie” kell az önkormányzatnak, illetve az egyesületnek. 

Péntek László polgármester  

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesdi Sportegyesület elnöke, Varga József kérést fo-
galmazott meg azzal kapcsolatban, hogy az egyesületnek az öt millió forint összegű támoga-
táson felül, még 900 ezer forintra lenne szüksége. Emlékezteti a megjelenteket, hogy az előző 
testületi ülésen a képviselők részére átadta a kéréssel kapcsolatos dokumentumokat tanulmá-
nyozásra, tehát, hogy miből is adódik az egyesület túlköltekezése. 
Összefoglalja, hogy véleménye szerint mi a túlköltekezés oka. Kiemeli, hogy a túlköltekezés 
elsősorban az ellenőrizetlen pénzköltés eredménye, főleg az útiköltségek tekintetében; oka 
továbbá az, hogy az elnökségi tagokat kihagyja az elnök a döntésekből, véleménye szerint az 
elnökség nem alkalmas a feladatok ellátására. Elmondja, hogy volt az egyesületnek egy elfo-
gadott költségvetése, azonban ezt figyelmen kívül hagyva gazdálkodtak, felelőtlenül. Kiemeli 
azt is problémaként, hogy nagyon kevés a szponzori bevétel. Felmerül benne a kérdés, hogy 
az elnökség alkalmas-e egyáltalán a feladatok ellátására. Hangsúlyozza, hogy ez az utolsó 
eset, amikor az önkormányzat plusz támogatást ad az egyesület részére. Felteszi azt a költői 
kérdést, hogy mi lenne akkor, ha az önkormányzat költségvetése nem engedné meg a túlköl-
tekezés finanszírozását, ott maradnának a kifizetetlen számlák? 
Felteszi azt a kérdést is, hogy hány fő segesdi lakós játszik a futballcsapatban. A polgármester 
erre választ is ad, hogy 5-6 fő segesdi lakós van. Hangsúlyozza, hogy „elszaladt a bicikli”.  

Varga József a Segesdi Sportegyesület elnöke 

Elmondja a plusz pénz kérésének indokolását. Kiemeli, hogy az egyesület többet költött a já-
tékosok útiköltségére, mint ami a tervezett volt. Hangsúlyozza, hogy a Péntek Vince képviselő 
által összeállított költségvetést nem is látta, ezét nem tudta figyelemmel kísérni a kiadások 
alakulását. Tájékoztatást ad arról, hogy a 2016/2017-es év TAO támogatása tekintetében 
9.600.000 Ft összegről kell elszámolnia, tehát ennyit kellett elkölteni annak érdekében, hogy 
megkapják a 8,1 millió összegű állami támogatást. Kiemeli, hogy ebből következőleg 1,5 mil-
lió forintot kellett pótolni, és ezt az önkormányzati támogatásból tették meg. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy az egyesület 2016-ban szerelésre és egyéb anyagvásárlásra 2,5 millió forintot 
költött, melyet 2017-ben a TAO pénzből költhetett el, tehát az idei költségvetésnek jobbnak 
kellett volna lennie, mint a tavalyinak. Felhívja az elnök figyelmét, hogy erről nem is érdemes 
beszélnie. 

Varga József a Segesdi Sportegyesület elnöke 

Elmondja, hogy új kiadásként jelent meg a cserepad, a háló és a traktor 2 millió forint összegű 
költsége. 
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Péntek László polgármester 

Az elnök által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy ezt a 2 millió forintot TAO pénzből költötte 
az egyesület, tehát ezt nem az önkormányzati támogatásból kellett hozzátenni. 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy a 8,1 millió forint összegű állami támogatást el kellett költenie az egyesület-
nek, és ehhez jött hozzá az elnök értelmezésében az 1,5 millió forint. 

Péntek Vince képviselő 

Kiemeli, hogy az elnök olyan kiadásokról és költségekről beszél, melyek korábban nem vol-
tak, mivel a TAO támogatás sem volt. Hangsúlyozza, hogy a sporteszközöket és a felszerelé-
seket az egyesület teljes egészében TAO támogatásból vásárolta, ezek költsége a tavalyi év-
ben 2,5 millió forintot tettek ki.  

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy az egyesület 5 millió forint önkormányzati támogatásból, illetve 8,5 millió 
forint állami támogatásból gazdálkodhatott, mely összesen 13,5 millió forint. Kiemeli, hogy 
az egyesület költségvetése főként a kifizetett útiköltségeken csúszott el. Elmondja, hogy a ki-
mutatás szerint egy meccsre ment egy 20 fős busz és ezen kívül még 6 személygépkocsi is. 
Hangsúlyozza, hogy ez nem elfogadható. Felteszi a kérdést, hogy ezeknek a játékosoknak ki 
engedélyezte az útiköltségük elszámolását? 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a kimutatás szerint az egyesület 485 ezer forintot költött játékosok megvásár-
lására. Hangsúlyozza, hogy ezzel szemben a csapat kieső helyen van, a 14. helyen. Felmerül 
benne a kérdés, hogy mit erőlködünk ezen az egészen? 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy a tavalyi évben is ugyanez volt a helyzet a csapattal, akkor is kieső helyen 
voltak a szezon végén. 

Liber János képviselő 

A csapat védelmében elmondja, hogy nem működik az, hogy segesdieket állítsanak be és in-
kább legyen kieső a csapat. Kiemeli, hogy amennyiben a megye II-ben játszana a csapat, ak-
kor is közel ennyibe kerülne az egyesület fenntartása. Ennek ellenére hangsúlyozza, hogy az 
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útiköltségek elszámolása a vezetőség felelőssége, és ezt már a tavalyi évben is nyomatékosí-
tották az egyesület elnökében. Problémának tartja, hogy az elnökség többi tagja nem tud 
semmit az elnök által hozott döntésekről. Véleménye szerint minden elnökségi tagot meg kel-
lene kérdezni, mielőtt születik egy döntés. Hangsúlyozza, hogy az egyesületen belül a felada-
tokat és a felelősséget is szét kellene osztani. Az egyesület elnökének kérésével kapcsolatban 
pedig elmondja, hogy a testület kénytelen megalkudni és megadni a kért plusz támogatást. 

Ignácz György elnökségi tag 

Elmondja, hogy ő is benne van az egyesület vezetőségébe, de nem tud semmiről semmit. Ki-
emeli a drasztikus lépések megtételének lehetőségét, azt, hogy az elnökséget újra kellene vá-
lasztani. Hangsúlyozza, hogy az egyesületen belül kizárólag az elnök tud a pénzmozgásokról. 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

Hangsúlyozza, hogy az egyesületnek az Alapszabálya alapján kellene működnie. 

Varga József a Segesdi Sportegyesület elnöke 

Az alpolgármester úr hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy valóban „vettek” játéko-
sokat, de adtak is el néhányat. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Hangsúlyozza, hogy ő azt szerette volna kifejezni, hogy sok pénzt költött az egyesület játéko-
sok „megvételére”, és ennek ellenére kieső helyen áll a csapat. 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

Megkérdezi az egyesület elnökét, hogy hogyan történik az útiköltségek elszámolása, úgy, 
hogy oda megy a játékos az elnökhöz és kéri a pénzt? 

Varga József a Segesdi Sportegyesület elnöke 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy még nincs erre vonatkozó szabályzata az 
egyesületnek, de már készül. 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy az egyesület költségvetését valóban ő készítette, de úgy látszik, hogy nem 
teljes körűen került kiküldésre. Ennek ellenére elmondja, hogy a bevételekkel tisztában volt, 
illetve tisztában kellett lennie az egyesület elnökének, tehát ezen az összegen nem költekezhe-
tett volna túl. 

Péntek László polgármester 
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Nem érti, hogy egy magasabb osztályban megoldható az, hogy egy busszal megy három kor-
osztályú csapat, és meg is várják egymást, akkor Segesden ez miért nem működik. 

Péntek Vince képviselő 

Felmerül benne a kérdés, hogy a testület milyen alapon döntse el azt, hogy ad-e plusz pénzt 
vagy nem; beszáll-e a támogatáson túl a TAO-ba vagy nem? Fenntartja-e az infrastruktúrát 
vagy nem? Van-e utánpótlás vagy nincs? Véleménye szerint szükség lenne valamilyen mércé-
re, hogy pl. a csapat 50 %-ának segesdinek kellene lennie. Egyet ért az alpolgármester úrral 
abban, hogy kérdéses az, hogy szabad-e fenntartani az első osztályt. 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy lehetőség szerint a segesdiek be vannak rakva a csapatba. Hangsúlyozza, 
hogy azonban általában a segesdiek nem tudnak viselkedni, és még a meccsekre sem mennek 
el. Általánosságban elmondható, hogy a segesdi játékosok fegyelmezetlenek és trógerek.  

Péntek Vince képviselő 

Fontos kérdésnek tartja azt, hogy az önkormányzat fenn tudja-e tartani a profi csapatot vagy 
sem. 

Talián Bálint képviselő 

Véleménye szerint nem a képviselő úr által elmondott a lényeg. Hangsúlyozza, hogy az a lé-
nyeg, hogy az egyesület nem jött ki az önkormányzati támogatásból. Véleménye szerint egy 
ilyen egyesületnek ki kell jönni ennyi pénzből, úgy, hogy még maradnia is kell. Kiemeli, hogy 
ezt az évet már végig kell csinálni, tehát nyilván való, hogy meg kell adnia az önkormányzat-
nak a kért összeget. Hangsúlyozza, hogy az a lényeg, hogy a tavalyi évben ugyanez volt, 
ugyanezzel a témával foglalkozott a testület és ez valahol idegesítő. Véleménye szerint valaki 
nagyon nem jól „matekozik” az egyesületben. Elmondja, hogy az az elszámolás, ami koráb-
ban ki lett osztva „szart” sem ér, mivel nem olvasható ki belőle semmi, pozitív és negatív 
számok vannak benne, semmi más. Véleménye szerint az egyesület rosszul működik, mivel 
egy személy kezében van a vezetés, és az elnök semmiről sem tájékoztatja a tagokat. Még 
egyszer hangsúlyozza, hogy ezt az évet már végig kell csinálni, de az, hogy milyen elnökség-
gel az már kérdéses.  
Véleménye szerint vagy egy új elnökségre van szükség, vagy a jelenlegi elnökségnek meg 
kell nyugtatatnia mindenkit arról, hogy hogyan tovább. Kiemeli, hogy nem stimmelnek a 
számok, a költségvetés túlfutott. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint az önkormányzati támogatást az eredményességhez kell kötni. Kiemeli, 
hogy a csapattól elvárható lenne egy jó középcsapat. Javasolja, hogy az egyesület 2017. de-
cember 31.-ig szigorú elszámolást nyújtson be az 5,9 millió forint önkormányzati támogatás-
ról. 
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Varga József a Segesdi Sportegyesület elnöke 

Megjegyzi, hogy a törvényszék hagyta jóvá az egyesület elnökségét. 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

Az elnök megjegyzésével kapcsolatban elmondja, hogy az nem jelent semmit, bármikor le 
lehet váltani az elnökséget. 

Horváth Attila elnökségi tag 

Hangsúlyozza, hogy az elnökségi tagok kérték, hogy hadd lássanak bele az elszámolásba, 
azonban ezt az elnök nem tette lehetővé. 

Liber János képviselő 

Hangsúlyozza, hogy az elnökségnek kell összeülnie és megbeszélni, hogy állnak az egyesület 
költségei. 

Péntek Vince képviselő 

Elmondja, hogy a sportpályán TAO pénzből épült egy lelátó, ami 104 fős. Kiemeli, hogy a 
pályázatban az indikátor 250 fő, tehát amennyiben kapnak egy ellenőrzést baj lesz ebből. 

Péntek László polgármester 

A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy vagy vissza kell fizetni a támogatás 
arányos részét, vagy kell még egy lelátó. 

Talián Bálint képviselő 

A lelátóval kapcsolatban megjegyzi, hogy nem lesz probléma, a hibát orvosolni fogják. 

Péntek László polgármester az egyesület működésével kapcsolatban javasolja megállapítani 
az alábbi követelményeket: 

- A képviselő-testület biztosítsa a 900 ezer forint összegű pótigényt, de az 5,9 millió fo-
rint összegű önkormányzati támogatásról szigorú elszámolást kérnek 2017. december 
31. napjáig. 

- Amennyiben a megállapított és elfogadott támogatás felhasználásával kapcsolatos hiá-
nyosságok a jövőben is fennállnak, az önkormányzat támogatást csak új elnökség fel-
állása esetén folyósít. 
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- A jövőben az önkormányzati támogatás fejében elvárható követelmény az, hogy a csa-
pat középmezőnyben legyen. 

- Elvárható követelmény, hogy az elnökség elnökséghez méltóan működjön. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 254/2017. (XI. 30.) önkor-
mányzati határozata sportegyesület póttámogatásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Segesdi Sport-
egyesület részére az évi 5 millió forint összegű támogatáson felül, a 900.000 forint 
összegű póttámogatást. 

2./ A képviselő-testület megfogalmazza a Segesdi Sportegyesülettel szemben azt a kö-
vetelményt, hogy az egyesület elnöksége az önkormányzat által 2017. évben nyújtott 
5,9 millió forint összegű önkormányzati támogatásról a számviteli törvényben megha-
tározott szabályokat magában foglaló szigorú elszámolást nyújt be 2017. december 31. 
napjáig. 

3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy amennyiben a Segesdi Sportegyesület ré-
szére megállapított és elfogadott támogatás felhasználásával kapcsolatos hiányosságok 
a jövőben is fennállnak, az önkormányzat támogatást csak új elnökség felállása esetén 
folyósít. 

4./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a jövőben az önkormányzati támogatás fe-
jében elvárható követelmény az, hogy a csapat középmezőnyben legyen, és az elnök-
ség „elnökséghez” méltóan működjön. 
5./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a póttámogatásra vonatkozó 
megállapodás aláírására. 

6./ A képviselő-testület felszólítja a polgármestert, hogy a póttámogatás miatti elő-
irányzat-változást az önkormányzat költségvetésének következő módosítása során ve-
gye figyelembe. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

Elmondja, hogy kell a sport, a sportélet a faluban. Kiemeli, hogy az utánpótlás nevelés is 
megindult az iskolában, tehát ilyen összegű támogatással normálisan kellene működnie az 
egyesületnek. 

Péntek László polgármester 
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Megjegyzi, hogy a civil szervezetek vezetése a községben társadalmi munkában történik, ki-
véve a sportegyesületet. Véleménye szerint elvárható követelmény lenne, hogy az elnök a 
munkáját társadalmi megbízással végezze. Kiemeli, hogy a képviselő-testület a működése so-
rán még 50.000 Ft összegű kiadásról is döntést hoz. 

Ignácz György elnökségi tag 

Hangsúlyozza, hogy nem egészséges az, hogy az elnök mindenben maga dönt. 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a sportegyesület pályázatot nyújtott be egy 9 személyes 
kisbusz megvásárlására, mely támogatás TAO pénzből valósul meg, az önkormányzatnak az 
önerőt kell biztosítania, mely 3 millió forint. Elmondja, hogy állásfoglalást kért arra vonatko-
zóan, hogy a kisbuszt szociális célra lehet-e használni. Tájékoztatást ad arról, hogy az állás-
foglalás szerint a sportegyesület elsődlegesen az egyesületi célokra használhatja a buszt, 
azonban másodlagosan piaci áron bérbe is adhatja. Elmondja, hogy a szociális célra használt 
kisbusz havonta kb. 1500 kilométert megy, tehát az egyesületnek kb. 250 ezer forintot kellene 
kiszámláznia havonta az RSZSZK-nak. Kiemeli, hogy ez nem jó megoldás, mert az RSZSZK 
az önkormányzatnak számlázná ki ezt az összeget, mint hozzájárulás. Javasolja, hogy az ön-
kormányzat biztosítsa a kisbusz megvásárlásához szükséges önerőt úgy, hogy az önerő össze-
ge három egymást követő évben, arányosan az egyesület támogatásából levonásra kerül. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, el-
lenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2017. (XI. 30.) önkor-
mányzati határozata önerő biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a Segesdi Sport-
egyesület által megpályázott kilenc fős személygépkocsi (kisbusz) megvásárlásához 
szükséges 3.000.000 Ft összegű önerőt úgy, hogy az önerő összege három egymást 
követő évben arányosan, az egyesület adott évi támogatásából levonásra kerül. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Varga József a Segesdi Sportegyesület elnöke 

Tájékoztatást ad arról, hogy az egyesületnek 12 millió forintot kell összegyűjtenie TAO támo-
gatásból. Elmondja, hogy az Alapítvány Segesdért 550 ezer forintot, Lassú Béla vállalkozó 2-
3 millió forintot, Talián Attila vállalkozó 8,5 millió forintot, a Nagyatádi Autósiskola 600-700 
ezer forintot tud adni, tehát úgy néz ki, hogy meglesz a pénz.  
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Talián Bálint képviselő 

Felhívja az elnök figyelmét, hogy ettől kezdve nem mehet 6 autó egy meccsre, és ezt a játéko-
sokkal is közölni kell. Az elnök mondja meg a játékosoknak, hogy mikor indul a busz, és ad-
digra mindenkinek oda kell érni. 

Péntek László polgármester  

Tájékoztatást ad arról, hogy az egyesület költségvetésében 491 ezer forint volt tervezve a 
busszal való utaztatásra, ezzel szemben 1.167 ezer forint lett a kiadás, míg a játékosok útikölt-
ségének a megtérítésére 1.187 ezer forint volt tervezve és ezzel szemben 1.920 ezer forint lett 
a kiadás. Hangsúlyozza, hogy ez felháborító! 

2./ Egyéb ügyek. 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy kezdeményezte a közös hiva-
talhoz tartozó települések polgármestereinél dr. Varga Katalin jegyző jutalmazását. Vélemé-
nye szerint a jegyző asszony lelkiismeretesen és a törvényességet, valamint a jogszabályokat 
maradéktalanul betartva képviseli a három község érdekeit. Javasolja, hogy a testület biztosít-
sa a jegyző asszony egy havi illetményének megfelelő összegű jutalom rendelkezésre állását 
az önkormányzat költségvetésében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2017. (XI. 30.) önkor-
mányzati határozata jegyző jutalmazásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért dr. Varga Katalin 
jegyző jutalmazásával.  
A képviselő-testület a jegyző települések érdekében végzett munkája elismeréseként 
egy havi illetményének megfelelő összegű jutalom rendelkezésre állását az önkor-
mányzat költségvetésében biztosítja. 

2./ A képviselő-testület felszólítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a közös 
hivatal költségvetésének következő módosítása során vegye figyelembe. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


