
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 6.-án, az 

önkormányzat házasságkötő termében 11.00 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános 

üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Gyöngyösi Norbert, Péntek Vince és Liber János 

képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint 

képviselők. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2018. (IV. 6.) önkormányzati 

határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pont: 

 

1./ A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Korábban hozott döntés kijavítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztésben szereplő okok 

miatt a társulási megállapodás módosítása vált szükségessé. Emlékezteti a megjelenteket, 

hogy az önkormányzat a szemétszállítási feladatok tekintetében csatlakozott a Marcali 

Többcélú Kistérségi Társuláshoz a tavalyi évben. Javasolja a módosult Társulási 

Megállapodás elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2018. (IV. 6.) 

önkormányzati határozata társulási megállapodás módosításáról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi 

Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló törzsszövegét és 1. 

mellékletét az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  

 

2./ A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodás 1. függelékének, 2. függelékének és 3. függelékének módosítását az 

előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy a módosítások 2018. április 1. 

napjával lépnek hatályba.  

 

Felelős: Péntek László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2./ Korábban hozott döntés kijavítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a testület az elmúlt ülésén 

döntést hozott az óvodai dolgozók ebédjének térítési díjára vonatkozóan. Kiemeli, hogy mivel 

a konyha az óvoda telephelyeként működik, ezért a döntést a konyhai dolgozókra is ki kellett 

volna terjeszteni. Javasolja a 79/2018. (III. 22.) önkormányzati határozat 2./ pontjának 

kijavítását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2018. (IV. 6.) 

önkormányzati határozata döntés kijavításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2018. (III. 22.) 

önkormányzati határozat 2./ pontját az alábbiak szerint javítja ki: 

 

„2./ A képviselő-testület az óvodai és a konyhai dolgozók által vásárolt ebéd térítési 

díját bruttó 400 Ft/adag összegben határozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

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 


