
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 22.-én, 15 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott soron kívüli nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 
Talián Bálint Attila, Liber János és Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a jelenléti ív sze-
rinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző.  

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett képviselő. 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 
tagja jelen van, a határozatképes közmeghallgatásos ülést megnyitja. 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2018. (III. 22.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

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

 2./ A VP6-19.2.1.-73-2-17 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyúj-
tása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

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

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Horváth István Segesd, Köl-
csey utca 6. szám alatti lakós levélben jelezte, hogy az általa bérelt, önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanokat a jövőben nem kívánja használni. Elmondja, hogy ugyanezen négy da-
rab ingatlanra vonatkozóan Kiss Zoltán segesdi lakós nyújtott be használati kérelmet. Javasol-
ja Horváth István segesdi lakóssal kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő meg-
szüntetését, valamint Kiss Zoltán segesdi lakóssal ugyanazon ingatlanokra vonatkozóan 5 
évre bérleti szerződés megkötését. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a döntés meghozatalát követően javasolja, hogy a Horváth István segesdi la-
kóssal kötött, 2016. június 30. napján kelt bérleti szerződést, 2018. március 31. napjával kö-
zös megegyezéssel szüntessék meg a testület. 
A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2018. (III. 22.) önkor-
mányzati határozata bérleti jogviszony megszüntetéséről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horváth István 7562 Se-
gesd, Kölcsey utca 6. szám alatti lakóssal kötött, 2016. június 30. napján kelt, a Segesd 
Belterület 962 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 963 hrsz.-ú, „kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú, 967 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési 
ágú és a 968 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú  ingatlanokra vonatkozó 
bérleti szerződést 2018. március 31. napjával, közös megegyezéssel megszünteti. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A polgármester a döntés meghozatalát követően Kiss Zoltán segesdi lakós önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanra vonatkozó kérelmének megfelelő javaslatot bocsátja szavazásra. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2018. (III. 22.) önkor-
mányzati határozata ingatlanok bérbeadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd belterületén ön-
kormányzati tulajdonban lévő 962 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 
963 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 967 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen 
terület” művelési ágú és a 968 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú  ingat-
lant, 2018. április 1. napjától 2023. március 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/m2 összegben határozza meg. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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2./ A VP6-19.2.1.-73-2-17 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatnak lehetősé-
ge nyílt támogatási kérelmet benyújtani, a „Közösségi célú fejlesztések” című pályázati felhí-
vásra.  
Elmondja, hogy a támogatási összeg 4.000.000 Ft, a teljes költségvetés pedig 5.600.210 Ft, 
mely tartalmazza a projektmenedzsment 132.000 Ft összegű költségét, 970.000 Ft összegű 
eszközbeszerzést, valamint a 4.498.210 Ft összegű padlóburkolat felújítást a művelődési ház-
ban. Javasolja a pályázat benyújtását és az 1.600.210 Ft összegű önerő, tartalék terhére törté-
nő vállalását. 

Kérdések és hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Megkérdezi, hogy amennyiben a jövőben lesz pályázati lehetőség a művelődési házra, a jelen-
legi felújítás nem fogja-e befolyásolni. 

Péntek László polgármester 

A képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy véleménye szerint nem fogja befolyásol-
ni. Kiemeli, hogy a padlóburkolat felújítása jelenleg sürgős, nem tudni, hogy mikor tudnak 
komplett felújításra pályázni. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megjegyzi, hogy véleménye szerint a járólap nem lesz megfelelő az asztalitenisznek. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Az alpolgármester úr megjegyzésével kapcsolatban elmondja, hogy az általános iskola torna-
terme kiválóan megfelel az asztalitenisznek. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Megjegyzi, hogy a padlóburkolat felújításával tudomásul veszi a testület, hogy a művelődési 
ház nagytermében a jövőben nem lesz sportrendezvény. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 

A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2018. (III. 22.) önkor-
mányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt 
be a VP6-19.2.1-73-2-17 kódszámú, „Közösségi célú fejlesztések” című felhívásra, 
melynek keretében eszközbeszerzés, valamint a Művelődési Ház (Segesd, Teleki utca 
2.) nagytermében a padlóburkolat felújítása valósul meg. 

2./ A képviselő-testület a saját forrást az 5.600.210 Ft bekerülési költség, valamint a 
támogatási összeg viszonylatában, azaz 1.600.210 Ft összegben a 2018. évi tartalék 
terhére biztosítja. 

3./ A testület felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció aláírására. 

4./ A testület utasítja a polgármestert, hogy a tartalék felhasználására vonatkozó dön-
tést, a költségvetési rendelet következő módosításakor terjessze be. 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DDOP-s pályázattal kapcso-
latban újabb ellenőrzés lesz, a záró fenntartási jelentést fogják ellenőrizni. 

Péntek Vince képviselő 

Megkérdezi, hogy mikor kerül sor a veszélyes fák kivágására. 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy azt a vállalkozót, akit a testület kiválasztott, 
már több hete nem tudja elérni. Kiemeli, hogy sor kerülhet egy új vállalkozó kiválasztására. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Sportegyesület buszvásárlásával kapcsolatban folytatód-
nak a tárgyalások, és úgy néz ki, hogy a pénz működésre nem, de eszközökre átcsoportosítha-
tó. Elmondja, hogy a TAO pénzből egy henger és egy fűgyűjtős fűnyíró is beszerezhető, csak 
a kérelmet kell módosítani. 

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, a köz-
meghallgatásos ülést berekeszti. 
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Kmf. 

 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


