
J e g y z ő k ö n y v  

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 14.-én, 
az önkormányzat házasságkötő termében 15 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti so-
ron következő nyilvános üléséről.  

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás Alpolgármester, Takácsné Illés 
Henriett és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül Cser 
Imre Attiláné a Segesdi Tündérkert Óvoda intézményvezető-helyettese, Széll Árpádné a Se-
gesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és dr. Varga Katalin jegyző. 
Az ülésen jelen van 1 fő segesdi lakós. 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila, Gyöngyösi Norbert és Péntek Vince képviselők. 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen 
van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

A napirendi javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el-
fogadja: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2018. (IX. 14.) önkor-
mányzati határozata az ülés napirendjéről: 

Napirendi pontok: 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

4./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezése. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

6./ A településen lévő utcák felújításának megtárgyalása. 
Előadó: Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

7./ Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása. 
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Előadó: Péntek László polgármester 

8./ Egyéb ügyek. 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közti tevékeny-
ségről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

A napirend ezen részéhez kiegészítés, kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 

Az írásos határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2018. (IX. 14.) önkor-
mányzati 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 beszámol az előző ülés óta végzett tevékenységről. Elmondja, hogy kettő le-
velet írt Szászfalvi László országgyűlési képviselő úrnak, az egyiket a leendő TOP-os pályá-
zattal kapcsolatban, a másikat pedig az október 23.-i ünnepség ünnepi beszédének megtartása 
céljából. Tájékoztatást ad arról, hogy az október 23.-i ünnepséget, október 19.-én, pénteken 
19 órakor tartják a művelődési házban. Emlékezteti a megjelenteket, hogy évek óta van fák-
lyás felvonulás az ünnepség előtt, de kéri a megjelenteket, hogy a következő ülésre döntsenek 
abban a kérdésben, hogy szükséges-e a fáklyás vonulás. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TOP-os pályázattal kapcsolatban egyeztettek a megyei 
főjegyzővel. Elmondja, hogy ebben a pályázatban kettő épület jöhet szóba, az önkormányzat 
épülete és a művelődési ház. Kiemeli, hogy a tegnapi napon az önkormányzat épületére vo-
natkozóan egyeztettek egy energetikussal, aki elkészíti az épület tanúsítványát. Hangsúlyozza, 
hogy a tanúsítvány és az alaprajz alapján egyenértéket számolnak és így lehet majd megkapni 
azt az összeget, amelyre pályázatot lehet benyújtani. Elmondja, hogy a kiszámított támogatási 
összeg függvényében kell majd döntenie a testületnek, hogy benyújtsák a pályázatot vagy 
sem. Tájékoztatást ad arról, hogy a helyzetet tovább nehezíti az önkormányzat épületének he-
lyi védettsége, mivel ebben az esetben még szigorúbbak az előírások. 
A „futó” TOP-os pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a Múzeum és a Mosdó műszaki 
átadás-átvétele már megtörtént, elvileg a jövő héten a Bor- és pálinkaház is átadásra kerül. Az 
Interaktív Parkkal kapcsolatban kiemeli, hogy a kivitelező nem készült el határidőre, mivel 
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szeptember 10.-én át kellett volna adni a parkot. Kiemeli, hogy szeptember 11.-től „ketyeg” a 
napi 300.000 Ft összegű kötbér, melyet maximum 30 napra lehet felszámítani. Megjegyzi, 
hogy a kivitelező jövő hét végére ígérte a befejezést. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy ellenőrizték a közmunkaprogramot, és szerencsére nem 
tártak fel hiányosságokat. Megjegyzi, hogy annyit kértek az ellenőrök, hogy a naplóba ne csak 
azt írják bele, hogy milyen munkát végeztek a dolgozók, hanem azt is, hogy hol, tehát milyen 
helyszínen. 

Kérdés és hozzászólás nincs. 

A polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2018. (IX. 14.) önkor-
mányzati határozata a két ülés közti tevékenységről. 

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Takácsné Illés Henriett a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 

Tájékoztatást ad arról, hogy a bevételek és a kiadások tekintetében is időarányos a teljesítés. 
Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2018. (IX. 14.) önkor-
mányzati határozata a féléves költségvetési beszámolóról. 

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének első félévi végrehajtá-
sáról szóló beszámolóját – benne a Segesdi Tündérkert Óvoda beszámolójával – az elő-
terjesztés szerint elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sa. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

Péntek László polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek bedolgo-
zásra a 2018. évi költségvetésbe. Felkéri Takácsné Illés Henriett bizottsági tagot és Liber Já-
nos bizottsági elnököt, hogy a bizottsági véleményeket tolmácsolják. 

Takácsné Illés Henriett a Pénzügyi és Szociális Bizottság tagja 

A bizottsága az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az elő-
terjesztés szerint elfogadásra javasolja.  

Liber János az Ügyrendi és Területfejlesztési Bizottság elnöke 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi költségvetés módosítását, és az előterjesztés szerint elfo-
gadásra javasolja. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

A polgármester az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 

A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja meg. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2018. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének vé-
leményezése. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 
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Hozzászólás: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester jelzi, hogy nem kíván részt venni az óvodával kapcsolatos 
döntések meghozatalában. Az alpolgármester elhagyja az üléstermet. 

Péntek László polgármester jelzi, hogy a képviselő-testület létszáma 3 főre csökkent, tehát 
nem határozatképes. A határozatképtelenség miatt a polgármester leveszi napirendről az óvo-
da munkatervének és SzMSz-ének elfogadását, melyet a következő képviselő-testületi ülésen 
fognak megtárgyalni.  

/Dr. Mohr Tamás alpolgármester visszajön az ülésterembe./ 

5./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a testület megjelent tagjait, hogy idén is lehetősége van az ön-
kormányzatnak arra, hogy csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Javasolja, 
hogy az önkormányzat a 2019-es évhez is csatlakozzon az önkormányzat. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2018. (IX. 14.) önkor-
mányzati határozata ösztöndíj-rendszerhez csatlakozásról. 

                                                                                                          
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2019. évi fordulójához. A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét 
képező Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy 
a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 
összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

2./ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója kereté-
ben a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rend-
szerben rögzíti. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben 
általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 
feltételeivel. 



#  6

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírá-
sára. 

Határidő: 2018. október 3. 
Felelős: Péntek László polgármester 

6./ A településen lévő utcák felújításának megtárgyalása. 
Előadó: Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Kiegészítés: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szennyvízberuházást kö-
vetően több út is felújításra került a településen, de úgy érzi, hogy leállt ez a fejlődés. Kiemeli 
a parki bejárót, a Bem utcát, valamint a Bozsoki-közt, melyek nagyon rossz állapotban van-
nak.  

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiváltásos pályázat kapcsán, az SZGYF felé nyilatkoznia 
kellett, hogy amennyiben a házakat felépítik, a Kölcsey utcában betonos utat csináltat az ön-
kormányzat. Kiemeli, hogy ezt természetesen a gázbekötést követően fogják megvalósítani. 
Elmondja, hogy a felújítás költsége pedig 10 millió forint körül lenne. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

Véleménye szerint a Kölcsey utcában nem kell végig megcsinálni az utat, csak a szükséges 
hosszúságban, ez csökkentené a költségeket. 

Liber János képviselő 

Egyet ért az alpolgármester úr javaslatával, hogy végig kell járni az utcákat és a szükséges 
felújításokat el kell végezni. 

Péntek László polgármester 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy több útszakasz felújítására már nyújtottak be pályázatot, 
ennek eredménye pedig még nem ismert. 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 



#  7

Véleménye szerint az idei évben még egy-két utcát fel lehetne újítani. 

Péntek László polgármester 

Elmondja, hogy napirenden tartják a kérdést, és szükség esetén dönteni fog a testület. 

7./ Óvodavezetői álláshelyre pályázat kiírása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

Kiegészítés nincs. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólás: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester jelzi, hogy nem kíván részt venni az óvodával kapcsolatos 
döntések meghozatalában. Az alpolgármester elhagyja az üléstermet. 

Péntek László polgármester jelzi, hogy a képviselő-testület létszáma 3 főre csökkent, tehát 
nem határozatképes.  
A határozatképtelenség miatt a polgármester leveszi napirendről az óvoda munkatervének és 
SzMSz-ének elfogadását, melyet a következő képviselő-testületi ülésen fognak megtárgyalni.  

/Dr. Mohr Tamás alpolgármester visszajön az ülésterembe./ 

8./ Egyéb ügyek. 

a) A Napközi-Otthonos konyha felújítására benyújtott pályázat visszavonása: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a konyha felújítására 2017. 
májusában pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Elmondja, hogy a pályázat nyert, de a tá-
mogatási szerződést még nem írták alá. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kivitelező át-
számolta az akkori 2017-es költségvetést, és a teljes bekerülési költség a 2019-es árakon 35,5 
millió forint lenne, tehát az önkormányzatnak 16 millió forintos önerővel kellene számolnia. 
Véleménye szerint az önkormányzat ne nyújtsa be a pályázatot, mert ilyen összegű önerőből 
már meg tudnák csináltatni a villamossági feladatokat, valamint a szellőztetést. 

Kérdés nincs. 

Hozzászólások: 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
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Az elmondott költségekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a 2017-es árak közel 200 %-al 
emelkedtek 2019-re. 

Péntek László polgármester 

Kiemeli, hogy országos probléma a kivitelezők hiánya. Hangsúlyozza, hogy számításai sze-
rint az akadálymentesítés nélkül minden egyéb munka 16 millió forintba kerülne, melybe 
benne vannak az eszközök, a légtechnika kiépítése és a villanyszerelés. Elmondja, hogy ha az 
eszközöket kivesszük, akkor kb. 11 millió forintból meg lehetne csináltatni a szükséges mun-
kákat. Javasolja a pályázat visszavonását, és annak elhatározását, hogy a legszükségesebb 
munkák elvégzésének költsége a 2019. évi költségvetésbe tervezésre kerül. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint a konyhában a legszükségesebb feladat a szellőzési rendszer kiépítése és a 
villanyszerelés. Hangsúlyozza, hogy ezeket önerőből is meg tudja csinálni az önkormányzat. 

Takácsné Illés Henriett 

Véleménye szerinti is „égető” feladat a konyhában a szellőzés és a villanyszerelés megoldása. 

Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester elsőként a pályázat visszavonására vonatko-
zó javaslatát bocsátja szavazásra. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2018. (IX. 14.) önkor-
mányzati határozata a „Napközi-Otthonos konyha felújítása Segesden” elnevezésű pá-
lyázat visszavonásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyar-
ország Kormánya által meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú, „A vidéki térségek 
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Helyi termék-
értékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című 
pályázati kiírás 2. célterületére benyújtott, a 7562 Segesd József Attila utca 1. szám alat-
ti Napközi-Otthonos konyha felújítására irányuló pályázatot visszavonja. 

2./ A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázat visszavonásáról az ille-
tékes hatóságot értesítse. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

A döntés meghozatalát követően Péntek László polgármester javasolja annak elhatározását, 
hogy a konyha épületében a legszükségesebb munkák költsége a 2019. évi költségvetésbe ter-
vezésre kerül. 
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Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2018. (IX. 14.) önkor-
mányzati határozata konyha felújítása költségeinek biztosításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 7562 Se-
gesd, József A. utca 1. szám alatti Napközi-Otthonos konyhában a légtechnika kiépíté-
sének, valamint a villamossági korszerűsítésnek a 11 millió forint összegű költségét a 
2019. évi költségvetésben biztosítja. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

b) A Szociális Szolgáltató Központ épületében a kazánok cseréjének megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szolgáltató központ épületé-
ben a kazánok már 6 éve működnek, de a rendszerrel vannak problémák. Elmondja, hogy há-
rom lehetőség van a korszerűsítést tekintve, az első a meglévő kazánok felújítása, mely közel 
1 millió forint lenne, a második a jelenlegi kazánok megszüntetése és kettő nagyobb teljesít-
ményű kazán beépítése, melynek költsége 2,2 millió forint, a harmadik lehetőség pedig a gáz-
fűtés kiépítése kondenzációs kazánnal, melynek költsége kb. 3,8 millió forint. Javasolja, hogy 
a meglévő kazánok esetében a szükséges felújítást rendeljék meg, mivel közeleg a fűtési sze-
zon. Javasolja továbbá a fűtési rendszer teljes korszerűsítésének megrendelését, az engedé-
lyeztetési eljárás megkezdésével.  

Kérdés, hozzászólás nincs. 
Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2018. (IX. 14.) önkor-
mányzati határozata kazánok felújításáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális szolgáltató köz-
pontban lévő kazánok szükséges felújításának költségét, azaz 840.000 Ft összeget a 
tartalék terhére biztosítja.  

2./ A képviselő-testület a szociális szolgáltató központ fűtési rendszere korszerűsítésé-
nek költségét, azaz 3.830.000 Ft összeget a 2019. évi költségvetésbe tervezi be.  

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a gázfűtés kiépítésének megrendelésére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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c) Tájékoztató a műfüves pálya kiépítésére benyújtott pályázatról: 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be műfüves pálya kiépítésére. Elmondja, hogy jelenleg a hiánypótlások mennek. Ki-
emeli, hogy a pályázatban szereplő bekerülési költség 33 millió forint, ennek 10 %-a terheli 
az önkormányzatot. Véleménye szerint ebben az évben még nem lesz döntés a támogatásra 
vonatkozóan. 

d) Átereszek tisztításának megtárgyalása: 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
küldött egy listát az önkormányzatnak, hogy mely átereszeket köteles az önkormányzat kitisz-
títani. Kiemeli, hogy összesen hét áteresz van felsorolva a levélben, ezek közül vannak olya-
nok, melyeket ki lehet tisztítani, de vannak olyanok, melyek legalább 17 méter hosszúak, te-
hát nem tudják a tisztítást megoldani. Megjegyzi, hogy meg kellene rendelni a munkát a Köz-
úttól, és kifizetné az önkormányzat annak költségét. 

Liber János képviselő 

Megjegyzi, hogy az ő véleménye az, hogy a Közút a saját feladatát sem végzi el. 

Péntek László polgármester 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Bor- és pálinkaházhoz vezető út le van kövezve. El-
mondja, hogy az útban van egy kanyar, mely Kovács Tibor területére esik, aki jelezte is nem-
tetszését ezzel kapcsolatban. Megjegyzi, hogy kb. 10 m2 nagyságú területről van szó. Tájé-
koztatást ad arról, hogy kimérette földmérőkkel az utat, és a szélére egy oszlopot vertek le, 
melynek következtében egy nagyobb jármű már nem fér el a kanyarba.  
Elmondja, hogy az önkormányzat megkereste a Közutat azzal, hogy ahogy megy fel az út, 
oda csinálna az önkormányzat egy bejárót, de a Közút válasza az volt, hogy akkor a másik 
bejárót meg kell szüntetni, mivel a törvény szerint csak 900 méterenként lehet egy bejáró. 

Liber János képviselő 

Véleménye szerint meg kellene csinálni az új bejárót, a másikat pedig meg kell szüntetni, így 
az áteresztisztítás is megoldódna. 

Péntek László polgármester kiemeli, hogy napirenden fogják tartani a kérdést, és dönteni fog-
nak a bejárók kérdésében. 

e) A Nagyatádi Kórház kérésének megtárgyalása:  
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Nagyatádi Kórház levelet írt 
az önkormányzatnak, melyben a nemrég beszerzésre került CT elhelyezéséhez és működteté-
séhez kér anyagi támogatást. Javasolja, hogy az önkormányzat 100.000 Ft összegű támogatást 
biztosítson a Nagyatádi Kórháznak. 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

Javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2018. (IX. 14.) önkor-
mányzati határozata Nagyatádi Kórház támogatásáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Kórház részére, a 
CT berendezés elhelyezéséhez, valamint működtetéséhez 100.000 Ft összeget biztosít, 
a tartalék terhére. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

f) Egyéb témák: 

Széll Árpádné a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Megkérdezi, hogy a Coop ABC-nél lévő áteresz tisztítása kinek a feladata, mivel egy nagyobb 
esőzésnél ott hömpölyög az esővíz. 

Péntek László polgármester 

Az elnök asszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy annak az áteresznek a tisztítása a 
Közút feladata lenne, tehát ebből is látszik, hogy ők sem csinálják meg a feladatukat. 

Széll Árpádné a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Megkérdezi, hogy mi lesz a „Bubola” tóval és környékével, mivel ez a hely az ő szomszédjá-
ban van, és nagyon gazos. Úgy tudja, hogy az a terület azé a vállalkozóé, aki a hegyben prob-
lémázik 10 m2 területen. 

Dr. Varga Katalin jegyző 

Az elnök asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a hétfői napon fel fogja szólítani 
a tulajdonost a kaszálásra. 
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Liber János képviselő 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a sok-sok felszólítás ellenére Török Gyula cége továbbra 
is közterületre pakolja a farönköket, a Mária telepi temetővel szemben. Javasolja, hogy az ön-
kormányzat ültessen fákat a közterületre és ennek érdekében szólítsa fel a céget a farönkök 
elpakolására. 

Péntek László polgármester a képviselő úr javaslatát szavazásra bocsátja. 

A képviselő úr javaslatát 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva 
a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2018. (IX. 14.) önkor-
mányzati határozata a Segesdi Fűrészüzem Kft. felszólításáról. 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mária te-
lepi temetővel szembeni közterületre díszfákat telepít, és ennek érdekében felszólítja a 
Segesdi Fűrészüzem Kft.-t, hogy 2018. október 31. napjáig a közterületről szállítsa el a 
farönköket. 

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


