
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 3.-án, az ön-
kormányzat házasságkötő termében 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott 
soron kívüli üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett, Péntek Vince, Talián Bálint Attila és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív 
szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 
Az ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós. 

Távol (igazoltan): Gyöngyösi Norbert képviselő. 

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

A napirendi javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2018. (VII. 3.) önkormány-
zati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Ivóvízközművek szerződés tervezeteinek elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Pályázat benyújtása emlékmű felújítására. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ Ivóvízközművek szerződés tervezeteinek elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelenleg hatályos, a DRV 
Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2020-ig van érvényben. Elmondja, hogy az Ál-
lami Számvevőszék ellenőrzése során tett megállapításai érintik az önkormányzat és a DRV 
Zrt. között létrejött, jelenleg hatályos szerződést is, ezért az üzemeltető kezdeményezte az 
ivóvízközművek üzemeltetésére irányuló új szerződés megkötését. Kiemeli, hogy ez a szerző-
dés a Segesdi vízműre, a Bertalanpusztai vízműre és a Lászlómajori vízműre terjed ki. Java-
solja a jegyzőkönyv mellékletét képező bérleti-üzemeltetési szerződés-tervezet elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2018. (VII. 3.) önkor-
mányzati határozata bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja bérleti-üze-
meltetési szerződés kötési szándékát a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel (8600 Sió-
fok, Tanácsház utca 7.) határozott időre, közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére 
a Segesd község közigazgatási területén kiépített, és Segesd Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő, valamint a későbbiekben létrejövő és tulajdonába kerülő közcélú 
ivóvízellátó rendszer teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetésére. 

2./ A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező – „Bérleti-üzemeltetési 
szerződés közcélú ivóvízellátó-rendszer működtetésére” – szerződéstervezetben fog-
laltakat megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek el-
ismeri. 

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

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A döntés meghozatalát követően a polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV 
Zrt. a használati díj elszámolására és a gördülő fejlesztési terv elkészítésére vonatkozóan is 
megküldte az együttműködési megállapodás tervezetét. Javasolja az együttműködési megálla-
podás tervezetek elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2018. (VII. 3.) önkor-
mányzati határozata együttműködési megállapodások elfogadásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező – „Együttműködési megállapodás használati díj elszámolására, valamint 
Együttműködési megállapodás gördülő fejlesztési terv elkészítésére” – együttműködé-
si megállapodások tervezetében foglaltakat megismerte, megtárgyalta, és kinyilvánítja 
azt a szándékát, hogy az együttműködési megállapodásokat megköti a Dunántúli Re-
gionális Vízmű Zrt.-vel (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.). 
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapo-
dások aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Pályázat benyújtása emlékmű felújítására. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a tavalyi évben az önkormány-
zat pályázatot nyújtott be a II. világháborús emlékmű felújítására, mely pályázat nem nyert. 
Elmondja, hogy most ismételten van lehetőség a világháborús emlékmű felújítására pályáza-
tot benyújtania az önkormányzatnak. Kiemeli, hogy 2 millió forintra lehet pályázni, az össz-
költségvetés 2.272.030 Ft. A polgármester javasolja a pályázat benyújtására vonatkozó döntés 
meghozatalát. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2018. (VII. 3.) önkor-
mányzati határozata pályázat benyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Kö-
zép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt 
KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlék-
művek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” című pályázati kiírásra, a Segesd 
község központi (I. és II. világháborús, 56-os és roma holokauszt) emlékművének és 
emlékhelyének teljes körű felújítására. 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges do-
kumentáció beszerzésére, és felhatalmazza azok aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

a) A falunap helyszínének megtárgyalása: 
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Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy augusztus 4.-én lesz a falunap. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a művelődési ház mellett megkezdték az útfelújítást, jelenleg nem 
lehet gépjárművel bejárni. Kiemeli, hogy egyenlőre nem tudnia azt, hogy mikor készülnek el, 
tehát felmerül a kérdés, hogy hol legyen megszervezve a falunap. Elmondja, hogy a sportpá-
lya a másik lehetőség, de ott meg folyamatosan újítják fel a pályát. Kiemeli, hogy a fő kérdés 
az az, hogy elkészül-e az út a művelődési háznál. Megkérdezi, hogy mi a véleménye a testü-
letnek? 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint nem lesz kész a művelődési ház és környékének felújítása augusztus 4.-
ére. 

Péntek László polgármester 

Véleménye szerint még ne döntsenek a falunap helyszínének kérdésében, várjanak egy hetet, 
addigra jobban kirajzolódik, hogy hogy haladnak a munkálatok. 

A polgármester véleményével minden jelen lévő képviselő egyet ért. 

b) Pályagondnok személyéről döntés: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy Pintér Tibor lemondott a pá-
lyagondnokságról, és még kérdéses, hogy Vas József a jövőben ellátja-e ezt a feladatot. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint a pályagondnok személyéről elsődlegesen az egyesületnek, a fő szponzor-
nak és a polgármesternek kell döntenie. 

Baranyai Zoltán közművelődési szakember jelzi, hogy szeretne szót kérni. A polgármester a 
polgármester ügyrendi kérdésben kéri a képviselő-testület állásfoglalását a szó megadására 
vonatkozólag. 

A polgármester javasolja, hogy a testület biztosítsa a hozzászólás jogát a megjelent segesdi 
lakósoknak. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2018. (VII. 3.) önkor-
mányzati határozata a hozzászólási jog megadásáról. 

A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít, Baranyai Zoltán segesdi lakósnak. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

Baranyai Zoltán közművelődési szakember  

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy volt elnökségi ülés, ahol Pintér Tibor hivatalosan is beje-
lentette lemondását. Elmondja, hogy már régóta érlelődött Tibor döntése, de nem akarta az 
idény közben ezt bejelenteni. 

c) Hozzájárulás biztosítása útfelújításhoz: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Claessens Kft. képviselője 
megkereste az önkormányzatot, és felajánlotta, hogy azt az utat, amely a felsőbogátpusztai 
vasúti átjárótól megy ki a 68-as útra, a cég felújítaná. Kiemeli, hogy az önkormányzat részéről 
szükséges egy hozzájárulás, javasolja ennek biztosítását. 
Kérdés, hozzászólás nincs. 

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

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2018. (VII. 3.) önkor-
mányzati határozata hozzájárulás biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 
lévő 0380/7 hrsz.-ú földút Somogyszobi Mezőgazdasági Kft. általi felújításához hoz-
zájárul. 

Határidő: ételem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

d) Egyéb témák: 

Liber János képviselő tájékoztatást ad arról, hogy többen szóltak a faluban amiatt, hogy a 
„Marton-bolt” előtt katasztrofális a forgalmi helyzet. Elmondja, hogy az autók és a kamionok 
két sorával állnak az út szélén, egyszerűen életveszélyes ez az állapot. Véleménye szerint 
megoldást kellene találni a problémára. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy korábban már volt szó arról, hogy az ABC-vel szemben alakítanának ki par-
kolót, egy zebrát és akkor nem lehetne megállni az út szélén.  
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Talián Bálint képviselő 

Elmondja, hogy jelenleg nem lehet megoldani a problémát, mivel olyan szűk a hely, hogy a 
hídgyűrűket a boltok elé nem lehet lerakni. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy napirenden tartják a helyzet megoldását. 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


