
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24.-én, 17.00 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános 
üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 
Liber János, Takácsné Illés Henriett, Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert képviselők, 
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Pám Miklósné óvodavezető és dr. Varga Ka-
talin jegyző. Horváth József tanyagondnok a második napirendi ponton vesz részt. 
Az ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós. 

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

Az írásos napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a testület a következő napirendeket tárgyalja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2018. (V. 24.) 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 a 2017. évi tanyagondnoki munkáról.  
Előadó: Horváth József tanyagondnok 

3./ 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 annyival egészíti ki a 81/2018. (IV. 6.) önkormányzati határoza-
tot, hogy az MTKSZ-nek a mai napon volt taggyűlése, ahol elfogadták a részesedések vissza-
vásárlására vonatkozó döntéseket. 

Kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 



#  2

Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2018. (V. 24.) önkor-
mányzati 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. Elmondja, hogy 
legutóbb a testület 2018. április 26.-án tartott ülést, a lászlómajori orvosi rendelőben. Emlé-
kezteti a megjelenteket, hogy a nemzetiségi önkormányzat és a múzeum közös szervezésében 
megtartották a sportpályán a „Retro Majálist” 2018. április 30.-án. Kiemeli, hogy a rendezvé-
nyen nagyon sokan részt vettek. Elmondja, hogy május 9.-én Nagyatádon, a rendőrségen be-
mutatkozott az új megyei kapitány, a nagyatádi kapitány pedig értékelte a járás közbiztonsá-
gát 2010. évre visszamenőleg. Hangsúlyozza, hogy az elmondottak alapján a Nagyatádi 
Rendőrkapitányság mutatói az országos mutatókhoz közelítenek.  
A polgármester elmondja, hogy május 10.-én került megrendezésre a Somogy Megyei Rene-
szánsz Szövetség Közgyűlése a Művelődési házban, megjegyzi, hogy kevés érdeklődő volt.  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy május 11.-én a Segesdi Sportegyesület Közgyűlésén meg-
újításra került az elnökség, az új elnök Horváth Attila lett.  
Emlékezteti a megjelenteket, hogy a TAO pénzből készült lelátó pályázatában 254 férőhely 
volt megadva, ez idáig 104 férőhely készült el, most kezdték a lelátó bővítését a pályázati fel-
tételek teljesítése érdekében. Hangsúlyozza, hogy minden feltétel adott, ahhoz, hogy a csapat 
jól működjön, igazán „csak” teljesíteni kellene! 
Elmondja, hogy május 17.-én Lábodon részt vett a Leader Közgyűlésen, ahol elfogadták a 
beszámolót és a költségvetést, illetve tájékoztatták a polgármestereket, hogy a 450 milliós ke-
retre 594 millió forint összegű igényt nyújtottak be a civil szervezetek és az önkormányzatok. 
Emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat, az alapítvány és a DANYE is nyújtott be 
pályázatot. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy május 18.-án Nagyatádon az RSZSZK vezetői pozíciójára 
benyújtott kettő pályázatot véleményezte egy bizottság, melynek a segesdi polgármester is 
tagja volt.  
Elmondja, hogy a TOP pályázat kertében, a második ütemben megkezdődtek a beruházások, 
melynek része a mosdó kialakítása, valamint a bor- és pálinkaház felújítása. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 
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Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2018. (V. 24.) önkor-
mányzati 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 a 2017. évi tanyagondnoki munkáról.  
Előadó: Horváth József tanyagondnok 

Kiegészítés: 

Horváth József tanyagondnok kiemeli a napi feladatait, azaz a gyermekek óvodába és iskolá-
ba szállítását, illetve hazaszállítását, a reggeli és ebéd szállítást, valamint a hivatali ügyek in-
tézésében való közreműködést. Elmondja, hogy fontos feladata a gépjármű karbantartása, 
tisztítása, valamint a kapcsolattartás biztosítása a lakosság és az önkormányzat között. Kieme-
li, hogy havonta egyszer ellenőrzi a községben a közvilágítást is, illetve hetente egyszer a 
nyugdíjas egyesület tagjait „fuvarozza”. Megjegyzi, hogy szeretné „megköszönni” a szóbeli 
figyelmeztetést, amit véleménye szerint jogtalanul kapott.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy a tanyagondnok munkaköri leírása szerint, a polgármester engedélyezi a 
személyek szállítását. Véleménye szerint ő, mint alpolgármester a polgármester megkérdezése 
nélkül is felkérheti a tanyagondnokot, amennyiben személyt kell szállítani.  

Horváth József tanyagondnok 

Elmondja, hogy a Bertalanpusztán élő felnőttek nem értik meg, hogy reggel, amikor a gyere-
keket szállítja, nem tudja behozni őket a faluba, mert nem férnek be a buszba. Kiemeli, hogy 
Felsőbogátpusztáig behozná őket, mert oda kimegy a távolsági busz. 

Péntek László polgármester 

A szóbeli figyelmeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a tanyagondnoknak kötelezettsége 
az, hogy évente egyszer beszámoljon a testületnek az előző évi tevékenységéről. Kiemeli, 
hogy mivel a tanyagondnok nem jelent meg az április 23.-i ülésen, és nem tett eleget a beszá-
molási kötelezettségének, ezért részesült szóbeli figyelmeztetésben. 
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Miután több hozzászólás nem hangzott el a polgármester javasolja a beszámoló elfogadását. 

A 2017. évi tanyagondnoki munkáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot tes-
tület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint 
határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2018. (V. 24.) önkormány-
zati határozata a tanyagondnoki beszámolóról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi tanyagondnoki 
munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

/Horváth József tanyagondnok elhagyja az üléstermet./ 

3./ Egyéb ügyek. 

a) Esztelneki út támogatása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az esztelneki kirándulásra 20 
ember jött össze. Kiemeli, hogy a nagybusz 600.000 Ft-ba, a 20 személyes kisbusz pedig 
400.000 Ft-ba kerülne. Véleménye szerint a kisbuszra való költséget az önkormányzat és a 
Segesdért Alapítvány össze tudná adni, ezzel segítve a résztvevőket. Javasolja, hogy az ön-
kormányzat biztosítson 200.000 Ft összeget az útiköltség kifizetéséhez úgy, hogy az Alapít-
vány számlájára utalnák át. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy az Alapítvány is biztosítja a 200.000 Ft összegű támogatást. 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt a tes-
tület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határo-
zatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2018. (V. 24.) önkor-
mányzati határozata esztelneki kirándulás támogatásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy az 
Esztelnekre tervezett kirándulás utazási költségét 200.000 Ft összeggel támogatja, a 
tartalék terhére. 
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2./ A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a támogatás összegét az Alapít-
vány Segesdért számlájára utalja át. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) Tájékoztatás a Somogy Polgáraiért Díjról: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy minden évben lehet jelölni a 
Somogy Polgáraiért díjra. Elmondja, hogy az önkormányzat évek óta jelöl arra érdemes sze-
mélyt, de ez idáig nem sikerült a díjat megszerezni. Kiemeli, hogy augusztus hónapig van le-
hetőség a jelölésre, kéri, hogy a testület gondolkodjon rajta.  

c) Tájékoztatás az Ady Endre utcai lakósok kéréséről: 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Ady utcában élők azzal a 
kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy az Ady E. utca nyugati oldalán lévő kerti vízel-
vezető árkot az önkormányzat mielőbb tegye használható állapotúvá.  
Kiemeli, hogy a levelet az utcában élők aláírták. A polgármester megjegyzi, hogy ezt az árkot 
az önkormányzat 2010-ben kiásatta. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Liber János képviselő 

Elmondja, hogy az önkormányzat valóban kiásatta ezt az árkot 2010-ben, a képviselő úr fel-
ügyelte a munkálatokat. Kiemeli, hogy a térképen ez az árok nincs jelölve, tehát nem is hely-
rajzi számos árokról van szó. Hangsúlyozza, hogy a legfőbb probléma az az, hogy a lakók a 
kertekben elszántják az árkot, és a nagy esőzéseknél látszik az árok hiánya. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban a tüskevári kerteket is végig járták, a víz elveze-
tésének biztosítása érdekében, és nyilatkozatokat írattak alá a lakósokkal, hogy bejussanak az 
önkormányzat emberei a kertekbe. Kiemeli, hogy egy segesdi lakós nem adta meg a hozzájá-
ruló nyilatkozatot, így a kezdeményezés meghiúsult.  

Liber János képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy minden utcanév tábla kihelyezésre került a településen. 
Elmondja, hogy a Fő utca nyugati oldalán, a két sarki ház között sem folyik el az esővíz, vé-
leménye szerint ezt a Közútnak kellene jelezni. 

Péntek Vince képviselő 
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Véleménye szerint az önkormányzat biztosítson koordinációt és az önkormányzat épületébe 
hívjanak össze egy megbeszélést az Ady utcában élő lakóknak. 

Péntek László polgármester 

Hangsúlyozza, hogy az az árok 2010-ben ki lett tisztítva. Kiemeli, hogy a lakók szántották be 
az évek alatt, most megint az önkormányzat pucolja ki? 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint az önkormányzat fogalmazzon meg egy nyilatkozatot, melyben a lakók 
tudomásul veszik azt, hogy az árok kitisztítása nem önkormányzati feladat, és amennyiben az 
önkormányzat kitisztítja az árkot, a jövőben ez a lakók feladata lesz. Elmondja, hogy van 
ilyen gép is, amely megkönnyítené a munkát, az önkormányzat bérelhetne egyet. 

Liber János képviselő 

Egyet ért azzal, hogy az emberekben tudatosítani kell, hogy a jövőben az ő feladatuk lesz az 
árok fenntartásának biztosítása. 

Mivel több hozzászólás nem volt, Péntek László polgármester javasolja, hogy az önkormány-
zat segítsen az árok kitisztításában azzal, hogy a jövőben az utcában élők feladata lesz az árok 
fenntartásának biztosítása. 

A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2018. (V. 24.) önkor-
mányzati határozata árok kitisztításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkor-
mányzat az Ady Endre utca nyugati oldalán lévő kerti vízelvezető árok kitisztításában 
segítséget nyújt azzal, hogy az utcában élők nyilatkozat aláírásával veszik tudomásul, 
hogy a jövőben az ott élők feladata lesz az árok fennmaradásának biztosítása.  

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak szüksége van rendkívüli 
önkormányzati támogatásra, mivel az önkormányzat jelenleg a háziorvosi ügyelet- és az 
RSZSZK működéséhez szükséges hozzájárulást, valamint a közös hivatal működési hozzájá-
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rulását nem tudja az önkormányzat átutalni. A polgármester javasolja rendkívüli önkormány-
zati támogatásra pályázat benyújtását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2018. (V. 24.) önkor-
mányzati határozata települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásá-
ról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza pályázat be-
nyújtását, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Ma-
gyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 
I. 10. pontja szerinti, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatá-
sára. 

2./ A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a pályázattal 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

e) Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy támogatási kérelem érkezett a 
Kutasi Sporthorgász Egyesülettől. Kiemeli, hogy az egyesület minden évben számít az ön-
kormányzati támogatására, melyet a megrendezésre kerülő verseny díjazására költenek. A 
polgármester a polgármesteri keret terhére 10.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2018. (V. 24.) önkor-
mányzati határozata polgármesteri keret terhére történő egyesületi támogatásról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri döntés 
nyomán, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályok-
ról szóló 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormány-
zati rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján a Kutasi Sporthorgász Egyesület részére 
10.000 Ft összegű támogatás átadását – a polgármesteri keret terhére – jóváhagyja. 
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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 

f) Egyéb témák: 

Liber János képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a faluban rengeteg panasz volt a temetőkre, hogy térdig ér 
a fű, és hosszú ideig nem kaszálja le az önkormányzat. Kiemeli, hogy már le van kaszálva, de 
ő is tudja tanúsítani azt, amit a faluban beszélnek. Hangsúlyozza, hogy a bölcsőde udvara is 
nagyon csúnyán néz ki. Véleménye szerint a kaszásokból kettő brigádot kellene alakítani, 
akiknek csak a kaszálás lenne a feladata, és ezekbe a brigádokba az RSZSZK épületében lévő 
karbantartót, és a korábban ott lévő fűtőket is be kellene osztani. 

Péntek László polgármester 

Cáfolja azt, hogy a temetőben hosszú ideig térdig érő fű volt. Hangsúlyozza, hogy minden 
temető minden héten kaszálva van! Elmondja, hogy végre május hónaptól vannak olyan sze-
mélyek a közfoglalkoztatottak között, akikre rá lehet bízni a kaszát. Tájékoztatja a megjelen-
teket, hogy míg a tavalyi évben 84 fő közmunkása volt az önkormányzatnak, idén 39 van. 

Gyöngyösi Norbert képviselő 

Megkérdezi, hogy hol vannak a brigádvezetők, ők mit csinálnak egész nap? Elmondja, hogy ő 
annyit lát, hogy ülnek az autóban és néha megállnak beszélgetni a munkásokkal. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint, aki kaszál, annak jár a pihenés is. 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közmunkások egy része kaszál, egy része a járdát beto-
nozza és egy része a lelátók alját csinálja a sportpályán. Hangsúlyozza, hogy az nem igaz, 
hogy nem csinálnak semmit! Véleménye szerint reálisan kellene látni, hogy ki mire képes, és 
kire mit lehet rábízni. Elmondja, hogy amennyiben jövőre még ennyi közmunkás sem lesz, 
akkor lehet, hogy a temetőket is csak ritkábban fogják tudni lekaszálni. 
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Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 
  

 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző


