
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 19.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 13.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti so-
ron következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás József alpolgármester, Talián 
Bálint, Péntek Vince, Gyöngyösi Norbert 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): Takácsné Illés Henriett képviselő. 

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

Az írásos napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 260/2017. (XII. 19.) 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./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

 4./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
 Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Az önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ A Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

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

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja, és azt 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot 
hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2017. (XII. 19.) 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 ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, hogy november 
24.-én volt az utolsó testületi ülés, és ugyanaz nap a közös testületi ülés is Segesden. Tájékoz-
tatja a megjelenteket, hogy a TOP-os pályázathoz kapcsolódóan az eszközök nagy részre le-
szállításra került, kivéve a hangosításhoz kapcsolódó felszereléseket. Elmondja, hogy decem-
ber elején Marcaliban aláírásra került a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, e 
tekintetben Segesd a Marcali Kistérségi Társulás tagja lett. Emlékezteti a megjelenteket, hogy 
december 9.-én a művelődési házban „Angyali üdvözlet” címmel megtartásra került a gyer-
tyagyújtási ünnepség, melyen elég sokan vettek részt a községből, nagyon jól sikerül. Tájé-
koztatást ad arról, hogy december 14.-én az RSZSZK Segesdi Intézményegységében karácso-
nyi műsoron vett részt, ahol az óvodások adtak színvonalas műsort. Elmondja, hogy december 
15.-én aláírásra kerültek a vállalkozási szerződések, a múzeum felújítására és az interaktív 
park kialakítása tekintetében. Kiemeli, hogy a teljesítési határidő a szerződéskötéstől számí-
tott 270 nap. Elmondja, hogy december 15.-én kistérségi ülésen vett részt, ahol a kistérség 
2017. évi költségvetése került módosításra. Tájékoztatást ad arról, hogy december 15.-én este 
Csurgón egy közös vacsorán vett részt, melyet Szászfalvi László országgyűlési képviselő 
szervezett a polgármestereknek. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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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 262/2017. (XII. 19.) 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./ A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a kötelezően tartandó testületi üléseket tartalmazza a munka-
terv. A soron kívüli ülések időpontját pedig az éppen aktuális témák határozzák meg.  A pol-
gármester javasolja a 2018. évi munkaterv elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A 2018. évi munkaterv elfogadására vonatkozó javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 263/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata a 2018. évi munkatervről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervet a jegy-
zőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat soha nem lehet elégedett a lakóhely környe-
zeti állapotával. Mindig tenni kell azért, hogy az állapot javuljon. Kiemeli, hogy a szemetelés 
tekintetében nem nagyon változott a helyzet, a mai napig vannak a településnek olyan részei, 
ahova rendszeresen lerakják az emberek a szemetet. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadását.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata a lakóhely környezeti állapotáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóhely környezeti állapotá-
ról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt tartalommal tudomásul veszi. Felké-
ri a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége a helyi adókról 
szóló rendelet felülvizsgálata. Kiemeli, hogy a lényeg az egyensúly biztosítása, és elmondja, 
hogy a községben érvényes adómértékek a törvényi maximum alatt helyezkednek el. Javasol-
ja a testület megállapítását arra vonatkozóan, hogy a rendelet megfelel a törvényben foglalt 
követelményeknek. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 265/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 51/B. § (1) bekezdésére tekintettel felülvizsgálta Segesd Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 20/2014. (VIII. 25.) önkor-
mányzati rendeletét, és megállapítja, hogy a rendelet megfelel a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény 2017. január 1. napjától hatályos 7. § g) pontjában meghatározott 
követelményeknek. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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5./ Az önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a belső ellenőrzés során meg-
állapításra került, hogy az önkormányzat gépjármű-üzemeltetési szabályzata nem tartalmazza 
az RSZSZK részére használatba átadott gépjármű adatait. Elmondja, hogy a kiegészítés kö-
vetkeztében vált szükségessé a szabályzat módosítása. Javasolja a szabályzat módosításának 
elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 266/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata a gépjármű üzemeltetési szabályzat módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gépjármű üzemeltetési sza-
bályzat módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a módosító rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra 
javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását szavazásra 
bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

7./ A Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szakmai program a helyettesítés tekinte-
tében tartalmaz változásokat, mivel eseti jelleggel a tanyagondnokot az önkormányzattal köz-
alkalmazotti jogviszonyban lévő személy is helyettesítheti. Javasolja a módosított szakmai 
program és az egységes szerkezetbe foglalt szakmai program elfogadását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 267/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának módosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat 
Szakmai Programját az alábbiak szerint módosítja: 

A Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Program VII. rész „A tanyagondnok helyettesíté-
se” szövegrész a következő rendelkezéssel egészül ki: 

➢ „Segesd Község Önkormányzatával határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló személlyel, aki eseti jelleggel besegít a tanyagondnoki feladatok el-
látásába.” 

2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szakmai prog-
ramot a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt szakmai 
programot tájékoztatásul küldje meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Fő-
osztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

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

a) Gépjármű vásárlására irányuló döntés meghozatala: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a korábbi testületi ülésen már 
volt szó a szociális célú étkezést biztosító kisbusz helyett egy másik gépjármű megvásárlásá-
ról. Tájékoztatást ad arról, hogy három ajánlat érkezett az önkormányzathoz, az elsőt a Tran-
sport Centrum Kft. adta egy Ford Transit típusú gépjárműre, mely 2.790.000 Ft, de 398.000 
km a futás teljesítménye. Elmondja, hogy a második ajánlatot az NJG Bérautó Bt. adta egy 
2010-es évjáratú szintén Ford Transit típusú gépjárműre, melyben 343.600 km van, az ára pe-
dig 3.190.000 Ft. Tájékoztatást ad arról, hogy a harmadik ajánlatot a Galgóczi Autó Kft. adta 
egy Ford Transit típusú személygépkocsira, mely 2011-es évjáratú, 288.000 km a futás telje-
sítménye és 3.790.000 Ft az ára. Javasolja a harmadik ajánlat elfogadását, mivel ebben van a 
legkevesebb kilométer. Tájékoztatást ad arról, hogy a jelenlegi ebédszállító buszban 435.000 
km van, 16 éves, de a Galgóczi Autó Kft. 300.000-400.000 Ft összegért beszámítaná. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 268/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata gépjármű vásárlásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Galgóczi Autó Kft. 
árajánlata alapján a Ford Transit Combi LWB (3.0), 2.2 TDCI (115 Le) típusú kisbusz 
beszerzéséről. 

2./ A képviselő-testület a kisbusz beszerzésének fedezetét, azaz 3.790.000 Ft összeget 
a tartalék terhére biztosítja. 

3./ A képviselő-testület felkéri Péntek László polgármestert a kisbusz beszerzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzésére és felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Határozatlan idejű szerződéssé alakítás fedezetének biztosítása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az óvodában dolgozó Szita 
Éva óvónő szerződése határozott idejű. Elmondja, hogy az intézményvezetővel megbeszélték, 
hogy Szita Éva határozott idejű szerződését az intézményvezető 2018. január 1. napjától hatá-
rozatlan idejű szerződéssé alakítja át. Kiemeli, hogy Szita Éva nagyon jó óvónő és a gyerekek 
is szeretik, véleménye szerint megérdemli ezt a gesztust. Javasolja, hogy a képviselő-testület 
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biztosítsa a határozatlan idejű szerződéssé alakítással járó költségek fedezetét az önkormány-
zat költségvetésében. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 269/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata fedezet biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szita Éva Segesd, Dózsa tér 
12. szám alatti lakós óvodapedagógus határozott idejű szerződésének 2018. január 1. 
napjától határozatlan idejű szerződéssé alakításával kapcsolatban felmerült költségek 
fedezetét az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesdi Tündérkert Óvodá-
ban jelenleg a munkaügyi központ támogatásával, illetve továbbfoglalkoztatási kötelezettség-
gel közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó Vidák Gitta szerződése december 20. napjával 
lejár. Javasolja, hogy a nevelési év végéig, azaz 2018. augusztus 31. napjáig az önkormányzat 
biztosítsa a munkabérének és járulékának fedezetét. 

Az óvodában jelentkező költségek biztosítására vonatkozó javaslatát 6 igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint hatá-
roz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vidák Gitta 7562 Segesd, 
Kossuth utca 78. szám alatti lakós 2017. december 21. napjától 2018. augusztus 31. 
napjáig a Segesdi Tündérkert Óvodában óvodai kisegítő munkakörben történő foglal-
koztatásának költségeit (személyi jellegű kiadás, munkaadót terhelő járulék) biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) A hivatal köztisztviselői illetményemeléséhez hozzájárulás biztosítása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tavalyi évben a II. besorolási 
osztályba tartozók esetében, a képviselő-testületek által megszavazott illetményemelést „elvit-
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te” a garantált bérminimumra történő kiegészítés. Elmondja, hogy személyi illetmények ki-
alakításával valósulna meg 2018-ban az illetményemelés a II. besorolási osztályba tartozók 
esetében. Kiemeli, hogy az I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselőknél maradna a 2017-
ben is érvényes illetményeltérítés. Kiemeli, hogy az illetményemelés összesen bruttó 
4.572.388 Ft kiadást jelent, mely a három község között, lakosságszám arányosan úgy oszlik 
meg, hogy Segesdet 2.813.015 Ft, Ötvöskónyit 1.043.733 Ft és Beleget 715.640 Ft terheli.  

Péntek László polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a közös hivatal köztisztviselői 
illetményemelkedésének fedezetéül szolgáló 2.813.015 Ft összegű hozzájárulást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 271/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata illetményemelés fedezetének biztosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal köztisztviselőinek 2018. évre vonatkozóan az illetményemeléséhez 
szükséges 2.813.015 Ft összegű hozzájárulást biztosítja.  

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzájárulás összegét az ön-
kormányzat 2018. évi költségvetésébe, pénzügyi hozzájárulásként beépíti és az 1./ 
pontban meghatározott összeg 50 %-át 2018. március 15. napjáig, a fennmaradó 50 %-
ot pedig 2018. június 15. napjáig átutalja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Informatikai eszközök vásárlásának megtárgyalása: 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az ASP rendszer bevezetésével szüksé-
gessé vált 3 db monitor és 1 db komplett számítógép megvásárlása. Elmondja, hogy az áraján-
lat szerint a monitorok 132.493 Ft-ba, a számítógép pedig 201.403 Ft-ba kerül. Javasolja a 
szükséges informatikai eszközök megvásárlását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 272/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata informatikai eszközök megvásárlásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali munkához szükséges 
informatikai eszközök (monitorok és számítógép) 333.896 Ft összegű költségét a tarta-
lék terhére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti ingatlan megvásárlására irányuló ajánlatok megtár-
gyalása: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy az értékbecslés alapján a Bajcsy Zs. utca 89. 
szám alatti ingatlan piaci értéke 1.400.000 Ft. Tájékoztatást ad arról, hogy az ingatlanra vo-
natkozóan négy darab vételi ajánlat érkezett. Elmondja, hogy az első ajánlatot Kalányos Já-
nosné Segesd, Bajcsy Zs. utca 36. szám alatti lakós adta, aki vállalja a szennyvíz bevezetését, 
valamint az ingatlan felújítását. Tájékoztatást ad arról, hogy a második ajánlatot Illés Anita 
Bajcsy Zs. utca 38. szám alatti lakós adta, aki az ingatlant bérbe kívánja venni. Elmondja, 
hogy a harmadik ajánlatot Baloghné Mór Szilvia Bertalanpuszta 24. szám alatti lakós adta, aki 
havi 20.000 Ft összegű részletekben kívánja megvásárolni az ingatlant. Elmondja, hogy Ba-
loghné Mór Szilvia a kérelmében leírta, hogy három gyermeke van és szeretne Bertalanpusz-
táról a településre költözni. A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a negyedik 
ajánlatot Harangozó Mónika Bertalanpuszta 8. szám alatti lakós adta, aki részletek fizetésével 
vásárolná meg az ingatlant. Kéri a testületi tagokat, hogy mondják el véleményüket az ajánla-
tokkal kapcsolatban. 

Liber János képviselő 

Javasolja, hogy Baloghné Mór Szilvia ajánlatát fogadja el a testület, mivel Bertalanpusztáról 
szeretne beköltözni és három gyermeke van.  

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Egyet ért a képviselő úr javaslatával, véleménye szerint is Baloghné Mór Szilviáé legyen az 
ingatlan. 
Péntek László polgármester javasolja az önkormányzati tulajdonban lévő Bajcsy Zs. utca 89. 
szám alatti ingatlan tulajdonjog fenntartással történő eladását, valamint az önkormányzat va-
gyonrendeletének megfelelően az ingatlan megyei napilapban történő meghirdetését. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 273/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata lakáscélú ingatlan elidegenítéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a segesdi 106 
hrsz.-ú a valóságban 7562 Segesd, Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti, 2123 m2 nagyságú, 
„Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megjelölésű ingatlan értékesítését.  

2./ A képviselő-testület a 106 hrsz.-ú ingatlan minimális eladási árát 1.400.000 Ft-ban 
határozza meg.  

3./ A képviselő-testület elrendeli az ingatlan eladásra történő meghirdetését a megyei 
napilapban azzal, hogy a vevő a legmagasabb ajánlatot tevő személy lesz. Felhatal-
mazza a polgármestert a legmagasabb árat felajánló személlyel történő szerződéskö-
tésre. 

Határidő: 2017. december 29. (meghirdetésre) 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzat minden 
évben nyújt támogatást a nyugdíjas egyesületnek, az évzáró ünnepségük megtartásához. Tájé-
koztatást ad arról, hogy a saját keretéből 50.000 Ft összegű támogatást nyújt, mely összeget 
az évzáró ünnepségen ad át az egyesület elnökének. 

g) Egyéb témák: 

Liber János képviselő  

Véleménye szerint a külterületi utak nagy része felújításra szorul, így a zártkerti utak is. Em-
lékezteti a megjelenteket, hogy egy kocsi zúzott kő került elterítésre, de kevésnek bizonyult. 
Javasolja, hogy a 2018. évi költségvetésbe építsenek be 1 millió forintot zúzott kő vásárlására. 

Péntek László polgármester 

Egyet ért a képviselő javaslatával, és elmondja, hogy 1 millió forinton kb. 10 kocsi zúzott kő 
hozatható. Javasolja, hogy a testület értsen egyet az 1 millió forint 2018. évi költségvetésbe 
történő beépítésével. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 274/2017. (XII. 19.) önkor-
mányzati határozata zúzott kő költségének biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zártkerti utak zúzott kővel 
történő karbantartása érdekében 1.000.000 Ft összegű kiadást biztosít az önkormány-
zat 2018. évi költségvetésében. 

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


