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Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 16.-án, az ön-
kormányzat házasságkötő termében 15.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott 
soron kívüli üléséről.  

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

Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2018. (VII. 16.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Támogatási kérelem elbírálása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

1./ Támogatási kérelem elbírálása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2018. augusztus 11.-én Lászlómajorban 
ismételten megrendezésre kerül a falunap. Elmondja, hogy a rendezők támogatási kérelemmel 
fordultak az önkormányzathoz. Kiemeli, hogy a program összköltsége 200.000 Ft. A polgár-
mester javasolja, hogy a lászlómajori falunap megtartásához az önkormányzat 200.000 Ft 
összeggel járuljon hozzá. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tar-
tózkodás nélkül elfogadva azt, a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2018. (VII. 16.) önkor-
mányzati határozata a lászlómajori falunap támogatásáról. 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft összegű támo-
gatást biztosít a lászlómajori falunap megszervezéséhez, a tartalék terhére azzal, hogy 
a támogatás összegével a rendező, az önkormányzat nevére kiállított számlával szá-
moljon el.  

2./ Az összeg átvételére jogosult és az elszámolás kötelezettségével terhelt személy, 
Kiss-György Nikolett 7562 Segesd, Lászlómajor 77. szám alatti lakós. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

  

2./ Vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat és a korábbi 
nevén KLIK között 2013-ban jött létre egy vagyonkezelési szerződés. Elmondja, hogy a Ka-
posvári Tankerület Központ jelezte, hogy szükség van a vagyonkezelési szerződés módosítá-
sára, mivel jogutódlással jöttek létre a Tankerületi Központok, valamint a szilárd hulladékkal 
kapcsolatos költségmegosztást is rendezni kell. Javasolja a jegyzőkönyv mellékletét képező 
szerződés-módosítás elfogadását. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2018. (VII. 16.) önkor-
mányzati határozata vagyonkezelői szerződés módosításáról.  

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a 
KLIK között létrejött 670-16/2013/KIK/141000 iktatószámú vagyonkezelői szerződés 
módosítását, a jegyzőkönyv mellékletét képező módosító szerződés tervezet alapján 
jóváhagyja.  

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelői szerződésmó-
dosítás aláírására. 

Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Egyéb ügyek. 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az óvodapedagógus munkakör-
re kiírt pályázatra ez idáig két pályázat érkezett, egy óvodapedagógus és egy pedagógiai 
asszisztens. Elmondja, hogy jövő héten összehívja a nevelőket és megbeszélik a további teen-
dőket. 

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

Kmf. 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző


