Jegyzőkönyv
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 14.-én, 14.00
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános
üléséről.
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince,
Takácsné Illés Henriett, Liber János, Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert képviselők,
valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző.
A testületi-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 elfogadva a testület a következő napirendeket tárgyalja:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.
Napirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről.
Előadó: Péntek László polgármester
2./ Vis maior támogatásra pályázat benyújtása.
Előadó: Péntek László polgármester
3./ Az Árpád-házi Szent Margit Múzeum és Kiállítóhely, Községi Könyvtár felújítása
során felmerült pótmunkákra vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
Előadó: Péntek László polgármester
4./ 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:
A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Az írásos határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza:
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2018. (VI. 14.) 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 tájékoztatást ad az előző ülés óta végzett tevékenységekről. Emlékezteti a testületi tagokat, hogy az előző rendes testületi ülés május 24.-én volt. Elmondja, hogy folyamatosan készül a turisztikai pályázat megvalósítása, már a mosdóhoz tartozó út felújítása is elkezdődött. Kiemeli, hogy a múzeum felújítása lassan befejeződik, már csak kisebb-nagyobb
munkák vannak vissza.
Tájékoztatást ad arról, hogy május 29.-én kistérségi ülésen vett részt, ahol a költségvetés módosítására, valamint az új RSZSZK vezető kinevezésére került sor. Elmondja, hogy május 30.án volt a leomlott partfal első helyszíni szemléje, több hatóság jelenlétével. Elmondja, hogy
június 3.-án Lábodon volt megbeszélés a 2,5 millió összegű rendezvényes pályázattal kapcsolatban, melynek kidolgozása még folyamatban van.
Kiemeli, hogy június 5.-én Perák Lászlóval és Pánovics Imrével leültek és megbeszélték az
árkok tisztításának folyamatát. Elmondja, hogy június 8.-án az esztelneki úttal kapcsolatban
volt megbeszélés, előre láthatólag 18-19 fő vesz részt a kiránduláson.
Tájékoztatást ad arról, hogy június 12.-én Lénárték panaszt tettek a helyi utakkal kapcsolatban, mivel véleményük szerint, amin ők járnak út, azt az önkormányzatnak helyre kellene állítania. Elmondja, hogy Lénárték nem a kiépített úton szeretnének járni, hanem azon, amely
jelenleg járhatatlan. Kiemeli, hogy az oda tartozó, helyrajzi számos utat is ki fogja méretni az
önkormányzat.
Kérdések és hozzászólások:
Liber János képviselő
Megkérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy úgy mérjék ki a helyi utakat, ahogy jelenleg
vannak.
Péntek László polgármester
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy az ilyen jellegű kimérés nem lehetséges, mivel helyrajzi számos utakról van szó, melyek a térképen be vannak jelölve.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását.
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Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozata a két ülés közit tevékenységről.

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester

2./ Vis maior támogatásra pályázat benyújtása.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy június 13.-án helyszíni szemlét tartott a
Somogy Megyei Kormányhivatal és a katasztrófavédelem a leomlott partoldalnál, és megállapításra került, hogy vis maiornak minősül a bekövetkezett helyzet. Elmondja, hogy kb. 30
millió forintba fog kerülni a helyreállítás, de ennek 90%-át az állam fogja biztosítani. Javasolja a vis maior támogatásra pályázat benyújtását, valamint az önerő biztosítását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja és a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozata vis maior támogatás benyújtásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
Káresemény megnevezése: Nagy mennyiségű esőzés miatti pince-partfal omlása.
Helyszín: 7562 Segesd, 92/2 hrsz.
2./ A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2018. év (bruttó Ft)

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

3.036.824 Ft

10 %

Biztosító kártérítése

0

0%

Egyéb forrás

0

0%
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Vis maior támogatási igény

27.331.416 Ft

90 %

Források összesen

30.368.240 Ft

100 %

3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 30.368.240 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani.
4./ A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy
• a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi,
•

a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az önkormányzat biztosítással nem
rendelkezik,

•

az adott káreseményre vonatkozóan az önkormányzat biztosítási összeget nem
igényelt,

•

e tárgyban korábban, vagy e pályázattal egyidejűleg más pályázatot nem nyújtott
be.

5./ A képviselő-testület a saját forrás összegét Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendeletében, a tartalék terhére biztosítja.
6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

3./ Az Árpád-házi Szent Margit Múzeum és Kiállítóhely, Községi Könyvtár felújítása
során felmerült pótmunkákra vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a múzeum felújítása során,
olyan jellegű pótmunkák elvégzésére volt, illetve van szükség, melyeket a közbeszerzési ajánlattétel nem tartalmaz. Elmondja, hogy ezen munkák nagy része már készen van, tehát a vállalkozó készített egy külön költségvetést a pótmunkákra vonatkozóan. Kiemeli, hogy a munkák költsége kb. 2,5 millió forint. Javasolja a pótmunkákra vonatkozó vállalkozási szerződés
elfogadását, valamint a költségek tartalék terhére történő biztosítását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
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A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozata múzeumban felmerült pótmunkák költségének biztosításáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a múzeumban felmerült
pótmunkák elvégzésére vonatkozó, a jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja, a bruttó 2.521.270 Ft összegű vállalkozói díjat a tartalék terhére biztosítja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

4./ Egyéb ügyek.
a) Tájékoztatás az óvoda helyzetéről:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Szita Éva óvónő nemrég egy
kislánynak adott életet, Ángyán Szilvia óvónő pedig kérte a jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Kiemeli, hogy jelenleg 2 fő óvónővel van kevesebb, de egy
dolgozó kilátásba helyezte a felmondását. Tájékoztatást ad arról, hogy két óvónői állást hirdettek meg a „közigállás”-on. Megjegyzi, hogy nem biztos, hogy lesz pályázó.

b) Kapcsolattartók kijelöléséről tájékoztatás:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Megyei Főépítész a megyei
területrendezési terv véleményezéséhez településenként két fő kapcsolattartót kért kijelölni.
Elmondja, hogy az egyik kapcsolattartó a polgármester, a másik pedig Liber János települési
képviselő lesz.

c) Honvédelmi Minisztérium kérése:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézete „hősi sír kutatás” céljából kereste meg az önkormányzatot. Elmondja,
hogy a minisztérium információt kér az 1948-49-es forradalom és szabadságharcban részt vett
személyekről, az I. és II. világháborúban elhunyt katonákról, valamint arról, hogy volt-e olyan
katona, akit a településen nem kijelölt temetkezési helyen temettek el. Kéri a képviselő-testület segítségét a településen lévő katona-sírok felkutatásában.
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d) Elballagó, jótanuló iskolás gyermek megajándékozása:
Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az önkormányzat minden
évben ajándékkal jutalmazza a kiemelkedő tanulmányi eredményt, illetve valamely területen
jól teljesített általános iskolás gyermekeket. Elmondja, hogy az idei évben egy gyermek érdemelte ki az önkormányzat ajándékát. Tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat nevében
egy darab tablet vásárlására került sor, 40.000 Ft értékben. Javasolja a képviselő-testület jóváhagyását és egyetértését az ajándékra vonatkozóan.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozata ajándék megvásárlásáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, elballagó általános iskolás gyermek megajándékozásával. Az ajándékként megvásárolt tablet árát, azaz 40.000 Ft összeget a tartalék terhére biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

e) Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása:
Péntek László polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy a roma önkormányzat
560.000 Ft összegű támogatást nyert, a negyedik hagyományőrző nyári tábor szervezésére.
Kiemeli, hogy az eredeti költségvetés 708.850 Ft összegű volt. Elmondja, hogy nemzetiségi
önkormányzat elnöke kérte, hogy a települési önkormányzat – amennyiben költségvetése engedi – támogassa a nyári tábor megvalósítását annak érdekében, hogy még több gyermek vehessen részt a programokon. A polgármester javasolja, hogy a települési önkormányzat
150.000 Ft összeggel támogassa a nemzetiségi önkormányzat által szervezett nyári tábor
megvalósítását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozata hagyományőrző nyári tábor támogatásáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000 Ft összegű támogatást
biztosít Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata számára, a negyedik „Ha-
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gyományőrző nyári tábor” megszervezéséhez. A támogatás összegét a testület a tartalék
terhére biztosítja azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzat a támogatás összegével az
önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

f) A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának elfogadása:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár megküldte beszámolóját a 2017. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról. Elmondja, hogy a beszámoló megjegyzéseket is tartalmaz, melyet a közművelődési szakemberrel egyeztetni fog. Javasolja a 2017. évi beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozata könyvtári beszámoló elfogadásáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár beszámolóját – a településen 2017. évben végzett könyvtári szolgáltatásokról – elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
g) Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság javaslatának megtárgyalása:
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Segesd Szépítése pályázatra ez idáig kettő pályázat érkezett, ezeket a bizottság a mai ülésén elbírálta. Elmondja, hogy más utcákban élő
lakosok is érdeklődtek a pályázat iránt, ezért a bizottság javasolja, hogy a pályázatot 2018.
július 1. napjától terjesszék ki további két utcára, az Ady E. utcára és a Táncsics utcára is. Javasolja továbbá, hogy az üres házak vásárlása esetén az 1 millió forint alatti vételár esetén a
támogatás a vételárár 20 %-a legyen.
Kérdés nincs.
Hozzászólások:
Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a Segesd Szépítése pályázati
kiírás jelenleg a Vörösmarty és a Teleki utcára vonatkozik jelenleg. Megjegyzi, hogy
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amennyiben az évi 3 millió forinti kimerülne, a testület döntése alapján növelhető a pályázatra
tartalékolt összeg az év folyamán.
A polgármester az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát szavazásra bocsátja.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozata pályázati kiírás módosításáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Segesd Szépítése” elnevezésű pályázatot 2018. július 1. napjától kiterjeszti az Ady E. utcára és a Táncsics
utcára is.
2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy 1 millió forint vételárig vásárolt üres ház
esetén a támogatás összege a vételár 20 %-a.
3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetű
pályázati kiírást készítse el, és gondoskodjon a honlapon való közzétételről.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester

h) Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy egy önkormányzati tulajdonú
ingatlan hasznosítására vonatkozóan érkezett kérelem, Végh Lászlóné segesdi lakóstól. Elmondja, hogy ez az ingatlan a 972 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület”. Javasolja, hogy az ingatlan hasznosítása érdekében az önkormányzat 5 évre adja bérbe a területet Végh Lászlóné
Rózsadomb utca 33. szám alatti lakósnak.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselőtestület a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2018. (VI. 14.) önkormányzati határozata önkormányzati ingatlan bérbeadásáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesd belterületén önkormányzati tulajdonban lévő 972 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 2687 m2 nagyságú ingatlant, 2018. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig, Végh Lászlóné 7562 Segesd, Rózsadomb utca 33. szám alatti lakos részére
bérbe adja.
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2./ A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott földrészlet éves bérleti díját bruttó 5 Ft összegben határozza meg, négyzetméterenként.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

i) Egyéb témák:
Liber János képviselő
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az utcanév táblák 95 %-ban készen vannak, még három
hiányzik, illetve a gyűrűk és a kupakok is hiányoznak, de folyamatban van az elkészülésük.
Péntek László polgármester
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Pintér Tibor bejelentette a sporttal kapcsolatos tevékenységekről való lemondását. Kiemeli, hogy gondolkodni kell azon, hogy a jövőben ki látja el ezt
a feladatot.

Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést
berekeszti.
Kmf.

Péntek László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

