
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 30.-án, az 

önkormányzat házasságkötő termében 14.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján 

összehívott soron kívüli üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 

Talián Bálint Attila, Gyöngyösi Norbert, Takácsné Illés Henriett és Liber János képviselők, 

valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja 

jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

A napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2018. (VII. 30.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A vis maior pályázat benyújtására vonatkozó döntés kiegészítése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Az önkormányzat információátadási szabályzatának elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ A vis maior pályázat benyújtására vonatkozó döntés kiegészítése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a képviselő-testület a 2018. 

június 14.-i ülésén döntött a vis maior támogatásra pályázat benyújtásáról, mely döntést 

egyszer már módosítani kellett a helyreállítási költségek tekintetében. Kiemeli, hogy a 

pályázat benyújtásra került és megállapították, hogy a döntésből hiányzik az, hogy az 

önkormányzat vállalja a károsodott ingatannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Javasolja a 141/2018. (VII. 9.) önkormányzati 

határozat fentiekkel történő kiegészítését. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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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 147/2018. (VII. 30.) 

önkormányzati határozata vis maior támogatás benyújtásáról.  

  

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 141/2018. (VII. 9.) 

önkormányzati határozat 4./ pontját az alábbi szöveggel egészíti ki: 

 „az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

2./ Az önkormányzat információátadási szabályzatának elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat jelenleg hatályos 

információátadási szabályzata ellen az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály 

kifogást nyújtott be. Kiemeli, hogy a szabályzatot több pontban is módosítani kellett volna, 

ezért célszerűbb volt egy új szabályzat megalkotása. Javasolja a jegyzőkönyv mellékletét 

képező szabályzat elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2018. (VII. 30.) 

önkormányzati határozata információátadási szabályzatról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd Község 

Önkormányzata Információátadási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint 

elfogadja azzal, hogy a korábban e tárgyban hozott szabályzat hatályát veszti. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester és dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

 

3./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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Kiegészítés: 

 

Péntek László polgármester elmondja, hogy ismételten lehetősége van az önkormányzatnak 

pályázatot benyújtani szociális célú tüzelőanyag vásárlására. Kiemeli, hogy az ebr42-es 

program szerint az önkormányzat 332 m
3
 tűzifára nyújthat be pályázatot. Emlékezteti a 

megjelenteket, hogy általában a pályázott mennyiség felét kapja meg az önkormányzat. 

Elmondja, hogy fel fogja venni a nagyatádi SEFAG Zrt.-vel a kapcsolatot, hogy a tűzifára 

vonatkozóan adjanak árajánlatot. Javasolja, hogy az önkormányzat 2018-ban is nyújtsa be a 

pályázatot. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2018. (VII. 30.) 

önkormányzati határozata támogatási igény benyújtásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatása alapján igényt nyújt be 332 m
3 

kemény lombos tűzifa megvásárlásának 

támogatására. A támogatási igény 15.000 Ft/erdei m
3 

+ ÁFA beszerzési árra 

vonatkozik, önerő biztosítása nélkül. A szállítási költséget az önkormányzat biztosítja. 

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől nem kér 

ellenszolgáltatást. 

 

2./ A testület utasítja a polgármestert a vonatkozó, legkésőbb a vásárlást követő 10. 

napon hatályba lépő rendelet beterjesztésére. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ Egyéb ügyek. 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a házasságkötő teremben lévő 

székek nagyon elhasználódtak. Kiemeli, hogy az esküvők száma is többszörösére nőtt, ezért 

véleménye szerint új székeket kellene vásárolni. Elmondja, hogy amint lehet, pályázni fognak 

az önkormányzat épületének felújítására, de nem tudni, hogy mikor lesz erre lehetőség. 

Javasolja, hogy a testület 400.000 Ft összeget határoljon el a házasságkötő terembe székek 

megvásárlására, a tartalék terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, és azt 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2018. (VII. 30.) 

önkormányzati határozata székek vásárlásáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 400.000 Ft összeget határol el 

az önkormányzat épületében lévő házasságkötő terembe székek megvásárlására. A 

megvásárolt székek költségét, a tartalék terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

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

berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


