
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26.-án, 15.00 
órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 
Takácsné Illés Henriett, Gyöngyösi Norbert és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző.  

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő.  

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

A polgármester javasolja, hogy a 7./ napirendi pont részét képező, tanyagondnoki munkáról 
szóló beszámolót ne tárgyalja a testület, mivel Horváth József tanyagondnok nem jelent meg a 
képviselő-testületi ülésen. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2018. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről. 

Napirendi pontok: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

 3./ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  
Előadó: Péntek László polgármester 

 4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadók: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző 

5./ A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ Beszámoló a 2017. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

7./ A Tanyagondnoki Szolgálat 2018. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
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8./ A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005./X.
28./ rendelet hatályon kívül helyezése. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

9./ A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányza-
ti rendelet jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

10./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra. 
Előadó: Péntek László polgármester 

11./ Egyéb ügyek. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester a 77/2018. (III. 22.) önkormányzati határozatot annyival egészíti 
ki, hogy a pályázat benyújtása a művelődési ház nagytermében, a padlóburkolat felújítására 
vonatkozik. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy nagyon sokan kérdezik tőle, hogy mi épül a művelődési 
ház mögött. Véleménye szerint a lakosság tájékoztatása érdekében lehetne képeket rakni az 
épülő interaktív parkról a helyszínre és a kábel TV-be is.  

Péntek László polgármester 

Az alpolgármester úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy vannak vázlatok az interaktív 
parkról, azokat ki fogják nyomtatni és kirakják a helyszínre. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
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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 91/2018. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a lejárt határidejű határozatokról. 

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű megszüntetésével elfogad-
ja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Két ülés közti tevékenység: 

A polgármester tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Kiemeli, hogy az 
előző ülés közmeghallgatásos ülés volt, illetve a testület rendkívüli ülést tartott március 22.-
én. Elmondja, hogy március 27.-én volt a DDOP-s pályázat záró ellenőrzése, ezzel kapcsolat-
ban várják a végső jegyzőkönyvet. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy március 28.-án a TOP-
os pályázatban vásárolt nagy sátor felállítását tanították a gyártó cég emberei. Elmondja, hogy 
március 29.-én volt az SZSZB tagok eskütétele. Kiemeli, hogy április 3.-án a Segesdi Sport-
egyesület elnökségi ülésén vett részt, ahol a TAO pénzekről volt szó. Emlékezteti a megjelen-
teket, hogy kisbusz vásárlására nyújtott be az egyesület támogatási kérelmet, amit utóbb 
visszavontak, és helyette eszközök kerülnek megvásárlásra, ugyanabban az összegben. El-
mondja, hogy önjáró kaszáló, úthenger és bozótvágóra kértek árajánlatot, és ezeket már be is 
küldték. 

Hozzászólások: 

Péntek Vince képviselő 

Megjegyzi, hogy a kisbusz azért vált feleslegessé, mert kötelezettséggel terhelték a használa-
tot. 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy Ötvöskónyival konzorciumban 
pályáztak MTZ traktorra és gélederre. Kiemeli, hogy a pályázat nyert, de a megvalósítás 
egyenlőre folyamatban van, mivel a két önkormányzat egyet ért abban, hogy kizárólag az ere-
deti feltételek mellett kötnek csak szerződést.  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy április 11.-én búcsúztatták a két nyugdíjba vonuló konyhai 
dolgozót. Elmondja, hogy április 18.-án részt vett Nagyatádon a helyi védelmi bizottság ülé-
sén, ahol a téli időszakról tartottak beszámolót. Tájékoztatást ad arról, hogy megtörtént a ve-
szélyes fák kivágása a községben. 

Péntek Vince képviselő 
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Elmondja, hogy véleménye szerint még mindig maradt olyan veszélyes fa, amit ki kell vágat-
ni. Kiemeli, hogy szólt a favágóknak, de azt mondták, hogy mivel nincs a listán, nem vágják 
ki.  

Péntek László polgármester 

A képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy a kisiskola mellett is kivágásra ke-
rültek a villanyvezetéket veszélyeztető fák. Kiemeli, hogy a vágást követően felhívta őt a ház-
tulajdonos, aki Nagyatádon lakik. A polgármester elmondta neki, hogy a fák közterületen 
vannak, de amennyiben a tulajdonosnak szüksége van a kivágott fákra, elviheti azokat. 
Liber János képviselő 

Megjegyzi, hogy a templom felújítására irányuló pályázatban szerepel a templom előtti terület 
le térkövezése. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2018. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a két ülés közit tevékenységről. 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról.  
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

A bizottság az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót – az 
óvoda beszámolójával együtt – megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. Kiemeli, hogy a be-
számoló szerinti pénzmaradvány 181 millió forint, de ebből a TOP pályázathoz kapcsolódik 
95 millió forint, tehát a tényleges, szabadon felhasználható pénzmaradvány 86 millió forint.  

Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A bizottsága megtárgyalta a 2017. évi költségvetés végrehajtását, és elfogadásra javasolja.  
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Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra bocsátja az óvodai költségvetési 
beszámolót, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2018. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata az óvodai beszámolóról. 

A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Az intézményi beszámoló elfogadását követően a polgármester az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót bocsátja szavazásra. 

A testület az elfogadására vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

3./ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Elmondja, hogy a belső ellenőrzés elsősorban a tanyagondnoki gépjármű „futására” vonatko-
zóan tartalmaz megállapításokat, mely megállapítások elő lesznek írva a sofőröknek.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 6 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő 
határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2018. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a belső ellenőrzési tevékenységről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőr-
zésről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 



#  6

2./ A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összefogla-
ló ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző tájékoztatja a testületet a 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatokról. Kiemeli az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, ezek kiadási és bevételi ol-
dalát. Elmondja, hogy Jünglingné Bellai Aliz egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a 
testületi ülésre, de az anyag tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját is. 

Kérdések és hozzászólások:  

Péntek László polgármester 

Megjegyzi, hogy az előterjesztésből tisztán látszik, hogy a gyermekek száma csökken. El-
mondja, hogy az óvodába is 15 fővel kevesebb gyermeket íratnak be, mint a tavalyi évben. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolja a beszámoló előterjesztés 
szerinti elfogadását.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2018. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
alapján – a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámolót az előter-
jesztés szerint elfogadja. 

2./ A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Péntek László polgármester, dr. Varga Katalin jegyző 
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5./ A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester elmondja, hogy a 2018/2019-es nevelési évben három ideális létszámú cso-
port alakul ki, a gyermeklétszámot figyelembe véve. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatást ad arról, hogy Ötvöskónyiban nagyon magas a gyerek-
létszám, és az óvoda férőhely-kapacitása nem alkalmas ezt kezelni. Elmondja, hogy felmerült 
annak a lehetősége is, hogy áthordják a gyerekeket Segesdre. Kiemeli, hogy a probléma meg-
oldása érdekében az ötvöskónyi testület a jövő héten tart rendkívüli ülést. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja, hogy a testület a 2018/2019-es 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát háromban határozza meg. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2018. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportokról.  
  
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvo-
dában a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát háromban ha-
tározza meg.  

2./ A képviselő-testület engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 25. § (7) bekezdése alapján a 2018/2019. nevelési évre a nemzeti köznevelésről 
szóló törvényben meghatározott maximum csoportlétszám legfeljebb 20 %-al történő 
túllépését. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ Beszámoló a 2017. évben nyújtott támogatásokról és azok elszámolásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés:  
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A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételére 
és átadására vonatkozó szabályokat egy rendelet határozza meg. Az önkormányzati rendelet 
szerint, az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesítéséről a polgármester a költ-
ségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet. Kiemeli, 
hogy az önkormányzat körülbelül 10 millió forint összegben nyújtott támogatást a tavalyi év-
ben. Elmondja, hogy a támogatásokkal minden szervezet határidőn belül elszámolt. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javasolja a 2017. évben nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadását.  

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2018. (IV. 26.) önkor-
mányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben nyújtott tá-
mogatásokról és azok elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

7./ A Tanyagondnoki Szolgálat 2018. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester kiemeli, hogy Horváth József tanyagondnok nem jelent meg a képviselő-tes-
tületi ülésen, holott tudott arról, hogy be kell számolnia a tevékenységéről. Tájékoztatja a 
megjelenteket, hogy a tanyagondnok a múlt héten szólt, hogy szabadságra megy, de a polgár-
mester felhívta a testületi ülés miatt, amikor is azt mondta, hogy nem fog eljönni.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy a tanyagondnoknak problémát jelent az, ha pl. Kaposvárra kell menni, mivel 
maximum Nagyatádra „szól” a jogosítványa. Elmondja, hogy amikor idős személyeket szállít, 
még arra sem képes, hogy segítsen nekik kiszállni az autóból. Véleménye szerint sokkal több 
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feladatot is el tudna látni a tanyagondnok annál, mint amit jelenleg csinál. Kiemeli, hogy va-
lamit mindenképpen érdemelne azért, amiért nem jelent meg a testületi ülésen. 

Péntek László polgármester 

Kiemeli, hogy a tanyagondnokkal szemben meg fogja tenni a szükséges intézkedést, amiért 
nem jelent meg az ülésen.  

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy amikor ő szól a tanyagondnoknak, neki bármit megcsinál, de tud arról, hogy 
amikor betegek szólnak neki, akkor azt nem minden esetben csinálja meg. Kiemeli, hogy fő-
leg a Bertalanpusztán élőknek van ilyen jellegű problémája. 

Miután hozzászólás nem hangzott el a polgármester javasolja a munkaterv elfogadását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2018. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata a tanyagondnoki munkatervről. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi tanyagondnoki 
munkatervet az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

8./ A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005./X.
28./ rendelet hatályon kívül helyezése. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

Kiegészítés: 

A jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a Ket. korábban hatályos 160. § (1) bekezdése alapján a 
képviselő-testület megalkotta a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézés-
ről szóló rendeletét. Elmondja, hogy a rendelet szerint a közigazgatási hatósági eljárás során 
az ügyek elektronikus úton nem intézhetők, azon ügyek kivételével, melyek esetében maga-
sabb szintű jogszabály alapján biztosítani kell az elektronikus út igénybevételének lehetősé-
gét. Kiemeli, hogy a Ket. 2017. december 31. napjával hatályát veszítette, illetve az ASP 
rendszer bevezetése kötelezővé teszi az ügyek elektronikus intézését, tehát az önkormányzati 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

A bizottsága megtárgyalta a hatályon kívül helyező rendelet-tervezetet, és azt elfogadásra ja-
vasolja. 

A polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

A testület a rendelet elfogadására vonatkozó indítványt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló  

14/2005./X.28./ rendelet hatályon kívül helyezéséről 

9./ A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati 
rendelet jóváhagyása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat jogszabályi kötelezettsé-
gének eleget téve, elkészíttette Segesd településképi arculati kézikönyvét, valamint a telepü-
léskép védelméről szóló önkormányzati rendeletét. Kiemeli, hogy a jogszabálynak megfelelő-
en elsőként az arculati kézikönyvet kell elfogadnia a testületnek, majd ezt követően a rendele-
tet. Javasolja, hogy elsőként a testület a jegyzőkönyv mellékletét képező településképi arculati 
kézikönyvet fogadja el.  
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 99/2018. (IV. 26.) önkor-
mányzati határozata Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelmé-
ről szóló 2016. évi LXXIV törvény alapján, a településfejlesztési és településren-
dezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyek partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017. (III. 9.) önkormányzati 
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rendelet szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet szerinti illetékes szervek véleményének kikérésével megtárgyalta a „Segesd 
Településképi Arculati Kézikönyve” című dokumentumot és azt jóváhagyja.  

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően gondoskodjon az elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv 
közzétételéről, illetve a jogszabályi előírásban rögzített szerveknek történő meg-
küldéséről.   

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

Péntek László elmondja, hogy a településkép védelméről szóló rendelet hatályba lépésével, a 
helyi építési szabályzat 1. függeléke is hatályát veszti. Kiemeli, hogy mivel a függelék nem a 
rendelet része, ezt a rendelettel nem lehet hatályon kívül helyezni, tehát önkormányzati hatá-
rozat meghozatala szükséges. Javasolja, hogy a testület a helyi építési szabályzat 1. függelékét 
helyezze hatályon kívül. 

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 100/2018. (IV. 26.) önkor-
mányzati határozata helyi építési szabályzat függelékének hatályon kívül helyezése. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról 
szóló 10/2002. /X. 15./ Kt. számú rendelet 1. függelékét hatályon kívül helyezi.  

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Péntek László polgármester 

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester a rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra és a tes-
tület azt 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv 
mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről 
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10./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy lehetőség nyílt belterületi utak felújításá-
ra pályázatot benyújtani. Kiemeli, hogy 15 millió forintra lehet pályázni, és 85 %-os a támo-
gatás intenzitása, tehát 15 % önerőt kell az önkormányzatnak biztosítania. Emlékezteti a meg-
jelenteket, hogy 2018-ban az önkormányzat tervei között a József A. utca, az Iskola utca és a 
két utcát összekötő útszakasz felújítása szerepel. Elmondja, hogy az Iskola utca felújítását ter-
vezték a közmunkaprogramban, ezért arra most nem lehet pályázatot benyújtani. Kiemeli, 
hogy a József A. utca és az összekötő útszakasz  felújítására kértek árajánlatot, mely 
6.354.670 Ft-ba kerülne, tehát az önerő közel 1 millió forint lesz. 
A polgármester javasolja a pályázat benyújtását, és az önrész tartalék terhére történő biztosítá-
sát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2018. (IV. 26.) önkor-
mányzati határozata pályázat benyújtásáról és önrész biztosításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont 
a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására kiírt pályázat benyújtását a 2./ pontban meghatározottak szerint. 

2./ A képviselő-testület a c) alcél alapján támogatja a József A. utca és bekötés felújítá-
sára történő pályázat benyújtását. A testület a szükséges saját forrást a 6.354.670 Ft 
bekerülési költség 15 %-ában, azaz 953.201 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. május 2. 
Felelős: Péntek László polgármester 
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11./ Egyéb ügyek. 

a) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Nagyatádi Csoportjának támogatási 
kérelme: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy mozgáskorlátozottak nagyatádi 
csoportja kérelmet küldött, hogy az önkormányzat támogassa a sportnapjuk megszervezését. 
A polgármester a saját keretéből biztosít 20.000 Ft összegű támogatást az egyesület nagyatádi 
csoportja részére, kéri ennek jóváhagyását a testülettől. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2018. (IV. 26.) önkor-
mányzati határozata polgármesteri keret terhére történő egyesületi támogatásról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri döntés nyo-
mán, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról 
szóló 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati 
rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 
Nagyatádi Csoportja részére 20.000 Ft összegű támogatás átadását – a polgármesteri 
keret terhére – jóváhagyja. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 
(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Segesdi Sportegyesület részére önerő biztosítása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a sportegyesület pályázatot 
nyújtott be eredményjelző táblára és világítás korszerűsítésére. Elmondja, hogy a pályázat si-
keres volt, az eredményjelző tábla önerejének összege 63.500 Ft, a világítás korszerűsítésének 
pedig 749.738 Ft. Javasolja, hogy az önkormányzat biztosítsa az egyesület részére az önerő 
összegét. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2018. (IV. 26.) önkor-
mányzati határozata egyesületi támogatásról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Sportegyesület 
részére, a pályavilágítás korszerűsítéséhez, illetve az eredményjelző tábla beszerzésé-
hez 813.238 Ft összegű támogatást biztosít. 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó megál-
lapodás aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

c) Tájékoztató a szemétszállítási díjjal kapcsolatos díjhátralék beszedéséről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy NHKV Zrt. a díjhátralékok 
beszedésével megbízott egy céget, a cég pedig további személyeket az adott településeken. 
Elmondja, hogy Segesden Sasvári Sándor végzi a díjhátralékok beszedését, azokat a szemé-
lyeket keresi meg, akik tartoznak a szemétszállító cég felé. 
   

d) Tájékoztató a tűzoltó autó kötelező gépjármű felelősségbiztosításáról: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tűzoltó autó „oldtimer” gépkocsivá minő-
sítése során kiderült, hogy az autónak 2010 óta nem fizették be a kötelező biztosítását. Kieme-
li, hogy a biztosító egy közel 2 millió forint összegről szóló csekket küldött az egyesületnek. 
Nem érti, hogy évek óta, hogyan ment át az autó a műszaki vizsgán, ha nem volt kötelező biz-
tosítása. Tájékoztatást ad arról, hogy az egyesület méltányossági kérelmet írt a biztosítóhoz, a 
2 millió forintos hátralék elengedése, illetve mérséklése érdekében. 

e) Tájékoztatás Lábodi Lászlóné segesdi lakós leveléről: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Lábodi Lászlóné segesdi lakós 
levelet írt az önkormányzatnak, melyben kérte, hogy a zártkertben vizsgálják ki az út széles-
ségét, illetve árok meglétét. Elmondja, hogy a levélírónak problémája van a hegyi szomszéd-
jával is. A polgármester a levélre válaszolt. 

f) Tájékoztató Mária-zarándok útról: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Tapsonyért Faluvédő Egye-
sület ismét felvette a kapcsolatot az önkormányzattal, a Mária-zarándok út kiépítésével kap-
csolatban. Elmondja, hogy az egyesület kérte a polgármestertől, hogy kössenek megállapodást 
a Segesden kialakításra kerülő zarándokház felújítására vonatkozóan.  
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Megjegyzi, hogy az önkormányzat saját költségén biztosan nem fogja felújítani a korábban 
szóban forgó TSZ iroda épületét.  

g) Veszélyes fák kivágására vonatkozó árajánlatok megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy érkezett három árajánlat a ve-
szélyes fák kivágására vonatkozóan. Tájékoztatást ad arról, hogy első ajánlatot az Ingabi Kft. 
adta, mely bruttó 270.000 Ft összegért vállalná a fák kivágását. Elmondja, hogy a második 
ajánlatot Nagy Tibor inkei vállalkozó adta, aki nettó 330.000 Ft összegért vállalná a fák 
gallyazását és kivágását. Tájékoztatást ad a harmadik ajánlatról, mely szerint a vállalkozó net-
tó 300.000 Ft összegért vállalja a fák kivágását, gallyazását. Kiemeli, hogy az első ajánlatot az 
a vállalkozó adta, aki már dolgozott az önkormányzatnak. A polgármester javasolja, hogy a 
veszélyes fák kivágásával a testület az Ingabi Kft.-t bízza meg, amely cég bruttó 270.000 Ft 
összegért elvégzi a tevékenységet. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2018. (IV. 26.) önkormány-
zati 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 270.000 Ft összeget a tartalék terhére bizto-
sítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

h) Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatási kérelme: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a roma önkormányzat 2018. 
április 30.-án, hétfőn Majálist tart a sportpályán. Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat 
pályázaton is nyert támogatást, 250.000 Ft összeget. Véleménye szerint megérdemlik a támo-
gatást, mivel nagyon sokszínű programot állítottak össze.  

A polgármester javasolja, hogy a települési önkormányzat 100.000 Ft összeggel támogassa a 
nemzetiségi önkormányzat által szervezett Majális megvalósítását. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2018. (IV. 26.) önkor-
mányzati határozata nemzetiségi önkormányzat támogatásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft összegű támogatást 
biztosít Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata számára, a „Retro Majális 
és Hagyományőrző Gasztronómiai délután” megszervezéséhez. A támogatás összegét 
a testület a tartalék terhére biztosítja azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat a támo-
gatás összegével az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

i) A közös hivatal informatikai biztonsági szabályzatának elfogadása: 

Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ASP rendszer bevezetésével 
több olyan szabályzatot is meg kellett alkotni, melyek eddig nem voltak, de az új rendszer al-
kalmazásával szükségesek. Kiemeli, hogy ilyen szabályzat az Informatikai Biztonsági Sza-
bályzat is, melynek rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. Elmondja, hogy a 
szabályzat már korábban megalkotásra került, de a testületek általi jóváhagyása elmaradt, 
ezért kéri az utólagos jóváhagyást. 

Péntek László polgármester megköszöni a jegyző asszony tájékoztatását, és javasolja, hogy a 
testület a közös hivatal informatikai biztonsági szabályzatát hagyja jóvá. 

A javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2018. (IV. 26.) önkormány-
zati határozata informatikai biztonsági szabályzatról.  
  
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányza-
ti Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfo-
gadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester  

j) Egyéb témák: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
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Megkérdezi a polgármestert, hogy tud-e valamit a fával fűtők téli rezsicsökkentéses támogatá-
sáról. 

Péntek László polgármester 

Az alpolgármester kérdésére válaszolva elmondja, hogy a Kormány részéről ez idáig két féle 
intézkedés történt.  
Kiemeli, hogy az első intézkedés szerint fában kapták volna meg, de kizárólag a rászoruló 
személyek. Elmondja, hogy a második intézkedés szerint, azaz egy kormányhatározat értel-
mében kiutalták a háztartásonkénti 12.000 Ft összeget a gázvezetékkel nem rendelkező tele-
püléseknek. Hangsúlyozza, hogy mindkét lépés elhibázott volt, mivel Segesden is sokan van-
nak olyanok, akik nem rászorulók, de mégis fával fűtenek. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szennyvíz-hozzájárulás esetén, akik lakástakarék-pénz-
tárba fizették a havi 1.925 Ft összegű hozzájárulást, hat évvel számolva 138.600 Ft összeget 
fizetnek be, és 41.400 Ft összegű állami támogatást kapnak. Elmondja, hogy ezen kívül ne-
gyedévente 2.700 Ft összegű kamatot kell az LTP-eknek fizetnie, mely 24 hónappal számolva 
64.800 Ft. Kiemeli, hogy a 41.400 Ft összegű állami támogatással szemben 64.800 Ft összegű 
kamat áll, tehát 23.400 Ft-al fizetnek többet, mint az eredeti 180.000 Ft összegű hozzájárulás. 
Hangsúlyozza, hogy aki később, részletekben kezdte el fizetni a hozzájárulást, a 23.400 Ft-nál 
sokkal többet fizet vissza. Kiemeli, hogy ezzel sok LTP-s nincs tisztában, mert elfelejtik a 
41.400 Ft összegű állami támogatást. Véleménye szerint ezt a levezetést fel kellene tenni a 
kábel TV-be, hogy az emberek legyenek ezzel tisztában. 

Takácsné Illés Henriett képviselő 

Megkérdezi, hogy a Szennyvíz Társulás még fenn áll-e? 

Péntek László polgármester 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy még nem szűnt meg a társulás, de amint 
megszűnik a követelések és a kötelezettségek átszállnak az önkormányzatra.  
Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

  
 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


