
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25.-én, az ön-
kormányzat házasságkötő termében 14.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron 
következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi Nor-
bert, Péntek Vince, Liber János és Talián Bálint Attila képviselők, valamint a jelenléti ív sze-
rinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 
A testületi ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós. 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett képviselő. 

A polgármester köszönti a megjelent képviselőket, valamint a testületi ülést megtisztelő se-
gesdi lakóst. 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 3/2018. (I. 25.) önkormányzati 
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 és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Vagyongazdálkodási terv, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdál-
kodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ Segesd Község Önkormányzata Gépjármű-üzemeltetési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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7./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Segesd, Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti ingatlan 
értékesítése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

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

9./ Javaslat a szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

10./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

11./ 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. 

Az írásos határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (I. 25.) önkormányzati 
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 tevékenységekről. Elmondja, hogy megtör-
tént a kisbusz cseréje, a régi busz az új árába beszámításra került. A folyamatban lévő TOP-os 
pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy az építési engedélyekre benyújtották a kérelmeket. 
Kiemeli, hogy a pályázattal kapcsolatban heti rendszerességgel megbeszélést tartanak, tehát a 
felmerült problémák megoldása gyorsnak mondható. Kiemeli, hogy a múzeum felújítása már 
megkezdődött, a befejezés március végére várható. Tájékoztatást ad arról, hogy január köze-
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pén megtörtént a 2018-as programokra, rendezvényekre vonatkozó időpont-egyeztetés, meg-
jegyzi, hogy nem volt nagy érdeklődés a megbeszélésre vonatkozóan. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tavalyi évben konzorciumi tagként benyújtásra került a 
„Humán erőforrások fejlesztése” elnevezésű pályázat, melyből Segesd 12,5 millió forintot 
kap. Elmondja, hogy ennek egy részét eszközökre, másik részét pedig programokra, oktatásra 
lehet költeni. A pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a kistérség a lebonyolítás három éves 
időszakára 20 főt vesz fel, ebből 1 fő segesdi lakós, aki közösségszervezői munkakörben fog 
dolgozni. 
Emlékezteti a megjelenteket, hogy január 19.-én kampánynyitó rendezvényen vettek részt a 
Mócz-tanyán. A polgármester 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 5/2018. (I. 25.) önkormányzati 
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 és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés:  

Péntek László polgármester elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására 
azért került sor, mert a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a 
személyi állomány változása miatt módosítani kellett. Kiemeli, hogy az együttműködési meg-
állapodás a szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja, hogy a testület a szervezeti és működési szabályzat mellékletét ké-
pező együttműködési megállapodást fogadja el. 

A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (I. 25.) önkormányzati 
határozata Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 

A képviselő-testület Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma Nemze-
tiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv mellékle-
te szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A döntés meghozatalát követően a polgármester felkéri Liber János bizottsági elnököt, hogy 
tolmácsolja a bizottság véleményét. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

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

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3./ Vagyongazdálkodási terv, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdál-
kodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő in-
gatlanokat az ingatlan-vagyon kataszter tartalmazza. Elmondja, hogy a vagyonrendelet értel-
mében a vagyongazdálkodási tervet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Kieme-
li, hogy 2017-ben az önkormányzat egy ingatlan tulajdonjogát szerezte meg ajándékozás cí-
mén. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester javasolja a vagyongazdálkodási terv módosításának elfogadását. Javaslatát a 
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő hatá-
rozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (I. 25.) önkormányzati 
határozata vagyongazdálkodási terv módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd Község Önkormányza-
ta Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint módosítja: 

1./ A vagyongazdálkodási terv VIII. Fejezet 4. pontjának második bekezdésében sze-
replő „99” szöveg helyébe „100” szöveg lép. 

2./ A vagyongazdálkodási terv 2. melléklete a következő 100. ponttal egészül ki: 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a vagyongazdálkodásra vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta, és az előter-
jesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A polgármester a vagyongazdálkodási terv elfogadását követően a rendelet-tervezetet bocsátja 
szavazásra és a testület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad-
va a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

100. 106 2123 Kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület

Bajcsy Zs. utca 89.



#  6

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a települési hulladékra vonat-
kozó rendeletet módosítani kellett, mivel megváltozott a közszolgáltató, illetve a hatályos 
rendelet nem tartalmazza a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága a vagyongazdálkodásra vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta, és az előter-
jesztés szerint elfogadásra javasolja. 

A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 6 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

24/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5./ Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester az írásos előterjesztés annyival egészíti ki, hogy a felülvizsgálat a 2017. évi 
tényleges kiadások alapján történt. Kiemeli a főbb költségeket a fénymásolás, a helyiségek 
használata és a traktor használata vonatkozásában. A polgármester az írásos határozati javasla-
tot szavazásra bocsátja.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (I. 25.) önkormányzati 
határozata szabályzat módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt önköltségszámítási szabályzatát a jegyzőkönyv 
melléklete szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 



#  7

6./ Segesd Község Önkormányzata Gépjármű-üzemeltetési szabályzatának módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a HNC-056 forgalmi rendszá-
mú gépjármű értékét beszámolták az önkormányzat által megvásárolt Ford Tranzit típusú gép-
jármű árába. Kiemeli, hogy a korábbi gépjárműre vonatkozó adatokat ki kell venni a szabály-
zatból, az új gépjármű adatait pedig szerepeltetni kell a szabályzatban. Javasolja a gépjármű-
üzemeltetési szabályzat módosításának elfogadását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (I. 25.) önkormányzati 
határozata a gépjármű üzemeltetési szabályzat módosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt gépjármű üzemeltetési szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete sze-
rint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Segesd, Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti ingatlan 
értékesítése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a decemberi ülésen döntöttek a 
Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti ingatlan értékesítéséről, 1.400.000 Ft-os áron. Elmondja, hogy 
az ingatlan a Somogyi Hírlapban meghirdetésre került, és a határidőn belül egy vételi ajánlat 
érkezett, Baloghné Mór Szilvia bertalanpusztai lakosé. Tájékoztatást ad arról, hogy a vevő 
20.000 Ft/hó összegben tudná letörleszteni a vételárat. Javasolja, hogy a testület a vételi aján-
latot fogadja el és kössön tulajdonjog fenntartása melletti adás-vételi szerződést Baloghné 
Mór Szilviával. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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 10/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata ingatlan értékesítéséről.   

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lefolytatott pályázati eljá-
rás alapján Baloghné Mór Szilvia Segesd, Bertalanpuszta 24. szám alatti lakóst jelöli 
ki a Segesd Belterület 106 hrsz.-ú, természetben a 7562 Segesd, Bajcsy Zs. utca 89. 
szám alatti, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú, 2.123 m2 területű 
ingatlan vevőjéül. A vételi ajánlat elfogadásával a testület a 106 hrsz.-ú ingatlan eladá-
si árát 1.400.000 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a vételár kifizetését havi 
20.000 Ft-os részletekben engedélyezi, tulajdonjogát az utolsó részlet befizetéséig 
fenntartja.  

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

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

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megyeszékhely járási hivata-
la január 15-ig megküldi az önkormányzatoknak az általános iskolák kijelölt körzeteinek ter-
vezetét. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a segesdi általános iskola kijelölt fel-
vételi körzetével. 

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 11/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata iskolai felvételi körzetről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján, a segesdi általános iskola 
2018/2019-es tanévre vonatkozóan megállapított és kijelölt felvételi körzetével, vala-
mint a kötelező felvételt biztosító általános iskolai adatokkal egyetért, változtatást nem 
javasol.  
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2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal Ka-
posvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztályát a testület döntéséről 
értesítse. 

Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

9./ Javaslat a szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az országgyűlési képviselők vá-
lasztására 2018. április 8. napján kerül sor. Elmondja, hogy a településen működő szavazat-
számláló bizottságok tagjait újra kell választani a választási törvény értelmében. Kiemeli, 
hogy a bizottsági tagok megkeresése megtörtént, a határozati javaslatban szereplő személyek 
vállalták a megbízatást. Javasolja az írásos határozati javaslat képviselő-testület általi elfoga-
dását. 

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 12/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata az SZSZB tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
szavazatszámláló bizottságok tagjaivá a 001. számú szavazókörbe (Általános Iskola, 
Segesd Iskola utca 1.) az alábbi személyeket választja meg: 

1. Baloghné Szőke Veronika 7562 Segesd, Rózsadomb utca 42. 
2. Perák Lászlóné 7562 Segesd, Ady E. utca 23. 
3. Vidák Ákosné 7562 Segesd, Kossuth L. utca 78. 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
szavazatszámláló bizottságok tagjaivá a 002. számú szavazókörbe (Művelődési Ház, 
Segesd Teleki utca 2.) az alábbi személyeket választja meg: 

1. Balogh László 7562 Segesd, Rózsadomb utca 42. 
2. Varga Miklós 7562 Segesd, Ady E. utca 4. 
3. Vörösné Petes Mariann 7562 Segesd, Teleki utca 32. 
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3./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
szavazatszámláló bizottságok póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 

1. Duplinszki Anikó 7562 Segesd, Rózsadomb utca 48. 
2. Farkasné Nagy Erika 7562 Segesd, Széchenyi utca 31. 
3. Gyöngyösi Dánielné 7562 Segesd, Táncsics M. utca 29. 
4. Horváth Csaba 7562 Segesd, Bajcsy Zs. utca 17. 
5. Illés Tiborné 7562 Segesd, Rózsadomb utca 7. 
6. Orsósné Balogh Ilona 7562 Segesd, Dózsa tér 10. 
7. Takács Arabella 7562 Segesd, Teleki utca 3. 
8. Tálos Melinda 7562 Segesd, Vörösmarty utca 59. 

Határidő: 2018. március 19. 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

10./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy két önkormányzati tulajdonú 
ingatlan bérleti szerződése lejárt 2017. december 31. napjával. Elmondja, hogy mindkét ingat-
lant Kiss Zoltán segesdi lakós bérelte, és a jövőben is bérelni kívánja. Javasolja, hogy az in-
gatlanok hasznosítása érdekében az önkormányzat 7 évre adja bérbe az ingatlanokat Kiss Zol-
tán Kossuth L. utca 22. szám alatti lakósnak. 

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 13/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata ingatlanok bérbeadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd belterületén ön-
kormányzati tulajdonban lévő 312 és 993 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” 
művelési ágú ingatlanokat, 2018. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig, Kiss 
Zoltán 7562 Segesd, Kossuth L. utca 22. szám alatti lakos részére bérbe adja. 

2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészletek éves bérleti díját 
ingatlanonként bruttó 5 Ft összegben határozza meg, négyzetméterenként. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A döntés meghozatalát követően, a polgármester javasolja az 531/2 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan bérbe adását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata ingatlan bérbeadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd belterületén ön-
kormányzati tulajdonban lévő 531/2 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” mű-
velési ágú ingatlant, 2018. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig, Pöntör Jó-
zsef 7562 Segesd, Munkácsy utca 6. szám alatti lakos részére bérbe adja. 

2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészlet éves bérleti díját brut-
tó 5 Ft összegben határozza meg, négyzetméterenként. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

11./ Egyéb ügyek. 

a) Közvilágítás bővítésének megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy lakossági igény jelentkezett a 
közvilágítás bővítésére vonatkozóan. Elmondja, hogy három lámpatest felszerelését jelenti az 
igény, egy-egy lámpatestet a Pálmaház utca 1. és 3. számú oszlopára, és egy lámpatestet a 
múzeum déli részén lévő oszlopra kellene felszereltetni. Tájékoztatást ad arról, hogy kért ár-
ajánlatot a három lámpatest bekötésére, mely szerint ez bruttó 130.416 Ft-ba kerülne. Javasol-
ja a közvilágítás bővítésének képviselő-testület általi 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 15/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata közvilágítás bővítéséről. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. közvilágítás bővítésére irányuló árajánlatát elfogadja, a bővítés 
bruttó 130.416 Ft összegű költségét a tartalék terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közvilágítás bővítésére irányu-
ló igénybejelentő aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester  

b) Mechanikus oldalfellépő megrendelésének megtárgyalása: 

A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy január elején megvásárlásra került, a szoci-
ális feladatok ellátását végző FORD Transit típusú kisbusz. Elmondja, hogy az új busz lénye-
gesen magasabb, mint az előző volt, ezért az idősek szállítása meglehetősen problémás. El-
mondja, hogy jelenleg egy sámlit alkalmaznak a fellépés megkönnyítése érdekében. Tájékoz-
tatást ad arról, hogy árajánlatot kért egy mechanikus oldalfellépő kiépítésére, melynek költsé-
ge bruttó 238.125 Ft. Javasolja a fellépő kiépítésének megrendelését a Tóth BG Kft.-től. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (I. 25.) önkormányzati 
határozata mechanikus oldalfellépő kiépítésének megrendeléséről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ford Transit Kombi típusú 
személygépkocsit érintő, Tóth BG Kft. mechanikus oldalfellépő lépcső kiépítésére vo-
natkozó bruttó 238.125 Ft összegű árajánlatát elfogadja, ennek költségét a tartalék ter-
hére biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Veszélyes fák kivágására vonatkozó árajánlatok megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy végre megérkezett a harmadik 
árajánlat is a veszélyes fák kivágására vonatkozóan. Tájékoztatást ad arról, hogy első ajánlatot 
az Ingabi Kft. adta, mely bruttó 370.000 Ft összegért vállalná a fák kivágását, az ár nem tar-
talmazza a faanyag elszállítását. Elmondja, hogy a második ajánlatot Nagy Tibor inkei vállal-
kozó adta, aki nettó 430.000 Ft összegért vállalná a fák gallyazását és kivágását. Tájékoztatást 
ad a harmadik ajánlatról, mely szerint a vállalkozó nettó 740.000 Ft összegért vállalja a fák 
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kivágását, elszállítását. Kiemeli, hogy az első ajánlatot az a vállalkozó adta, aki már dolgozott 
az önkormányzatnak. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közfoglalkoztatás 2018. márciusától megváltozik, mivel 
csak olyan személyeket lehet felvenni, akik jelenleg nem dolgoznak és a tavalyi évben sem 
dolgoztak az önkormányzatnál.  
Megjegyzi, hogy van négy karbantartója az önkormányzatnak, akik el tudják végezni a fák 
elszállítását. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Véleménye szerint az első ajánlatot adó, Ingabi Kft.-t válassza az önkormányzat, mivel ez a 
cég már korábban is vágott ki fákat az önkormányzatnak, és meg voltak vele elégedve. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint a női dolgozók is tudnak segíteni a faágak összeszedésében, tehát nem 
gond, hogy a vállalkozó nem szállítja el a fát. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja, hogy a veszélyes fák kivágásával 
a testület az Ingabi Kft.-t bízza meg, amely cég bruttó 370.000 Ft összegért elvégzi a tevé-
kenységet. 

Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2018. (I. 25.) önkormányzati 
határozata veszélyes fák kivágásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyes fák kivágásával az 
Ingabi Kft.-t (8777 Hosszúvölgy, Széchenyi utca 14.) bízza meg. A testület a tevékeny-
ség elvégzésének ellenértékét, azaz bruttó 370.000 Ft összeget a tartalék terhére bizto-
sítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Betondarálásra vonatkozó árajánlat megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a járdaépítésből származó, kb. 
100 m3 betontörmelék hasznosítására vonatkozóan a Bagó és Társa Kft. ügyvezetője, Bagó 



#  14

László árajánlatot küldött. Elmondja, hogy az árajánlat szerint a betondarálás 1900 Ft/m3 + 
ÁFA költségbe kerülne, illetve a daráló és a kotrógép tréleres szállításának költségét, azaz 
36.000 Ft + Áfa összeget is ki kellene fizetnie az önkormányzatnak. Tájékoztatást ad arról, 
hogy ezzel a költséggel számolva a darálás kb. 250.000 Ft összegbe kerülne az önkormány-
zatnak. Kiemeli, hogy a zúzott kő szállítással együtt kb. 8400 Ft-ba kerül az önkormányzatnak 
köbméterenként, ezzel szemben a darált beton 2770 Ft-ba.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 
A polgármester javasolja a Bagó és Társa Kft. árajánlatának elfogadását. 
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata betondarálásra vonatkozó árajánlat elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bagó és Társa Kft. által a 
betondarálásra nyújtott árajánlatot elfogadja. A betondarálás költségét a képviselő-tes-
tület a tartalék terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a betondarálás megrendelésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Katolikus templom külső világításának karbantartása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a katolikus templom külső 
világítása elavult, elhasználódott. Elmondja, hogy a Harmat-Vill Bt. adott árajánlatot a világí-
tás korszerűsítésére vonatkozóan, melynek költsége az árajánlat szerint 194.285 Ft lenne. Ja-
vasolja a templom külső világítása karbantartásának megrendelését. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint tartalék izzót is be kellene szerezni szükség esetére, mivel a református 
templomnak sem tökéletes a kivilágítása. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellen-
szavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata katolikus templom külső világításának korszerűsítéséről. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harmat-Vill Bt. által a 
katolikus templom külső világításának korszerűsítésére nyújtott árajánlatot elfogadja. 
A korszerűsítését költségét, azaz bruttó 194.285 Ft összeget a képviselő-testület a tar-
talék terhére biztosítja. 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a világítás korszerűsítésének megrende-
lésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Tájékoztatás óvodavezető-helyettes kinevezéséről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Pám Miklósné óvodavezető 
kinevezte a helyettesét, aki Balatinczné Fodor Ildikó lesz. 

g) Hegyi utak rendbetétele: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a zártkerti utak rendbetételre 
vonatkozólag van egy pályázat, azonban önállóan nem pályázható az utak karbantartása, mel-
lé még vállalni kellene pl. kútfurást, vadkerítés építést, vagy gyümölcsös telepítését. Kiemeli, 
hogy így nem nyújtja be pályázatát az önkormányzat. Emlékezteti a megjelenteket, hogy a 
testületnek év végén volt egy döntése, mely szerint a 2018. évi költségvetésbe 1 millió forin-
tot különít el a zártkerti utak rendbetételére. Javasolja, hogy a testület erősítse meg ezt a dön-
tését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata zártkerti utak karbantartásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 274/2017. 
(XII. 19.) önkormányzati határozatát, mely szerint a képviselő-testület a zártkerti utak 
zúzott kővel történő karbantartása érdekében 1.000.000 Ft összegű kiadást biztosít az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében.  

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a zúzott kő megrendelésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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h) Segesd Szépítése Pályázat kiírása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a testület 2017-ben 3 millió 
forintot határolt el a Segesd Szépítése Pályázatra. Elmondja, hogy 2017-ben a Kossuth L. ut-
cára és a Jókai utcára vonatozott a pályázat. Javasolja, hogy a testület 2018-ban is határoljon 
el 3 millió forintot a Vörösmarty utcára és a Teleki utcára vonatkozóan. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A pályázat kiírására vonatkozó javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata Segesd Szépítése Pályázat kiírásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Teleki utcában és a Vö-
rösmarty utcában lévő lakóházak nyílászáróinak cseréjére, homlokzatának felújítására, 
utcai kerítés építésére, valamint ezekben az utcákban az üres házak vásárlásának tá-
mogatására 2018. évben pályázatot ír ki, 3 millió forint erejéig. 

2./ A képviselő-testület egyet ért abban, hogy a pályázat címe: „Segesd Szépítése” pá-
lyázat legyen. 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást a következő rendes 
képviselő-testületi ülésre készítse elő. 

Határidő: következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: Péntek László polgármester 

i) Borbaráti Kör támogatása: 

Liber János képviselő tolmácsolja a Borbaráti Kör kérését az önkormányzat 2018. évi támo-
gatására vonatkozólag.  

Péntek László polgármester egyet ért a Borbaráti Kör támogatásával, és javasolja, hogy az 
önkormányzat 2018-ban is nyújtson 50.000 Ft összegű támogatást. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja, amelyet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata támogatás nyújtásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a Borbaráti Kör részére, a tartalék terhére azzal, hogy a szervezet a támogatás 
összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

  
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Péntek László polgármester 

j) Tájékoztatás a Reneszánsz Szövetség 2018. évi üléséről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Reneszánsz Szövetség ülése 
2018. május 10.-én lesz. Kiemeli, hogy az idei évben nem a múzeumban, hanem a művelődési 
házban kerül megszervezésre a szövetség ülése. 

k) Sportegyesület önkormányzati támogatása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesdi Sportegyesület 2017. 
december 31. napjáig a megbeszéltek szerint leadta az önkormányzati támogatásra vonatkozó 
elszámolását.  
Emlékezteti a megjelenteket, hogy az egyesület által megpályázott kisbusz 3 millió forint 
összegű önerejét az önkormányzat vállalja át, annak fejében, hogy az önkormányzat az éves 
támogatásából három éven keresztül egy-egy millió forintot levon. Kiemeli, hogy ennek meg-
felelően a sportegyesület 2018. évi támogatása 4 millió forint lesz, az 5 millió forint helyett. 
Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat a 4 millió forinton felül a műfüves pálya önerejét is 
átvállalja, illetve egyéb pontosan nem kimutatható támogatást is nyújt az egyesületnek. Véle-
ménye szerint ilyen összegű támogatás mellett elvárható, hogy a segesdi csapat egy erős kö-
zép mezőnyű csapat legyen, és ne a kieső helyen zárja az évet. Javasolja, hogy a testület a Se-
gesdi Sportegyesület részére 2018. évre vonatkozóan 4 millió forint összegű támogatást álla-
pítson meg. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata sportegyesület támogatásáról.   

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Sportegyesület 
részére 2018. évben 4 millió forint összegű támogatást határoz meg.  

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2018. évi együttműködési megállapodás el-
készítésére. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

l) Önkormányzati út és árok tisztítására vonatkozó ajánlatok megtárgyalása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2017-ben kettő, 2018-ban pe-
dig egy árajánlat érkezett az önkormányzati tulajdonban lévő 0380/7 hrsz.-ú út melletti terü-
let, és a 0392/1 hrsz.-ú árok tisztítására vonatkozóan. Elmondja, hogy az első ajánlatot egy 
toponári vállalkozó adta, mely 2,5 millió forintért vállalná az előbbi területek tisztítását. Tájé-
koztatást ad arról, hogy a második ajánlatot a Som-Csi Kft. adta, mely 5.000 Ft + Áfa össze-
gért vállalná köbméterenként a tisztítást, és az ár nem tartalmazza a kitermelt fát és annak be-
szállítását sem. Elmondja, hogy a harmadik árajánlatot Krivarics Róbert segesdi lakós adta, 
aki 5.000 Ft összegért vállalná a fák kivágását úgy, hogy a kitermelt fa 50 %-a a megbízót, 50 
%-a pedig a megbízottat illetné. Kiemeli, hogy az utolsó árajánlat magában foglalja a kiter-
melt fa önkormányzat által meghatározott helyre szállítását is. Javasolja, hogy a testület 
Krivarics Róbert segesdi lakós ajánlatát fogadja el. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata önkormányzati terület tisztítására vonatkozó megbízásról.   
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Krivarics Róbert Segesd, 
Kossuth utca 32. szám alatti lakóst bízza meg az önkormányzati tulajdonban lévő 
0380/7 hrsz.-ú „Kivett, saját használatú út” művelési ágú ingatlan mellett húzódó terü-
let, valamint a 0392/1 hrsz.-ú „Kivett árok” művelési ágú ingatlan tisztításával.  

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásá-
ra. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

m) A betelepítési kvóta elutasításának megtárgyalása. 

Pusztai László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a testület egy korábbi dönté-
sében már elutasította a kötelező betelepítést és kifejezte az ezzel kapcsolatos véleményét. 
Javasolja, hogy a testület erősítse meg ezt a döntését.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a kö-
vetkezők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (I. 25.) önkormány-
zati határozata a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete büszke arra, hogy az elmúlt 
negyed évszázadban aktív civil élet alakult ki a községben, és az éppen hivatalban lévő 
polgármester és képviselő-testület pártállástól függetlenül mindig élvezte a lakosság 
támogatását. 

2./ A képviselő-testület az élet számos területén tevékenykedő civil szervezeteket, az 
azokat alkotó önszerveződő közösségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát ér-
téknek tekinti, és támogatja. 

3./ A képviselő-testület véleménye szerint a segesdi lakósok maguk döntik el az ügyei-
ket és nem szeretik, ha máshol élők döntenek helyettük, ezért a képviselő-testület – 
képviselve a községben élők érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Segesd települé-
sen sem bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort; egyúttal szorgalmazza, hogy 
a magyar önkormányzatok utasítsák el a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvó-
ta végrehajtását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

n) Fásítás megtárgyalása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban volt szó a Kossuth 
utcában lévő fák pótlásáról.  
Elmondja, hogy a szakemberek szerint az őszi ültetés lenne megfelelő, és számításai szerint 
kb. 350 db fára lenne szükség a Rózsadomb utcában és a Kossuth utcában. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Elmondja, hogy véleménye szerint a Teleki utcában is szükség lenne a közterülten lévő fák 
pótlására. 

Péntek László polgármester 
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A képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a márciusban tartandó közmeghallgatá-
son fel fogja vetni a fásítással kapcsolatos elképzeléseket, a lakósok véleményének meghall-
gatása érdekében.  

o) Tájékoztatás a művelődési ház nagytermének állapotáról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a művelődési ház nagytermé-
ben a parketta nagyon rossz állapotban van. Elmondja, hogy a nagyterem 200 m2, a szalag-
parketta ára pedig közel 10.000 Ft négyzetméterenként. Kiemeli, hogy lehetősége lesz az ön-
kormányzatnak a Leader pályázat keretében beruházásra benyújtani támogatási kérelmet, így 
a nagyterem parkettázására vagy járólapozására is fognak árajánlatot kérni.  
Hangsúlyozza, hogy amennyiben nem nyer a pályázat, a költségvetésbe kell elhatárolni leg-
alább 2 millió forintot az aljzat felújítására vonatkozóan. 

p) Tájékoztatás a közfoglalkoztatásról: 

A polgármester tájékoztatja a megjelent képviselőket, hogy a közfoglalkoztatási program 
márciustól teljes mértékben átalakul. Elmondja, hogy a jelenleg foglalkoztatott személyek kö-
zül senkit nem foglalkoztathat az önkormányzat, illetve azokat az embereket sem, akik 2017-
ben dolgoztak a közfoglalkoztatásban. Kiemeli, hogy korábban 45 főre adtak le igényt a mun-
kaügyi központban, ezt azonban nem erősítette meg az önkormányzat, mivel nem kaptak listát 
azokról a személyekről, akiket ki lehet közvetíttetni. Elmondja, hogy 25 év alatti személyt 
eleve nem vehet fel az önkormányzat, továbbá azokat a személyeket, akik valamilyen prog-
ramban vesznek, illetve vettek részt, meghatározott ideig nem lehet foglalkoztatni és az ön-
kormányzat sem igényelhet ilyen programot. 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


