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Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 24.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 11 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, 
soron kívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Takácsné Illés Henriett, Péntek Vince és Liber 
János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak közül dr. Varga Katalin jegyző. 
 
Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi Norbert és Talián Bálint Attila 
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 
elfogadja: 
 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2018. (X. 24.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 
 
Napirendi pontok: 

 
1./ A szociális célú tűzifa megrendelése. 
Előadó: Péntek László polgármester  

 
2./ Kamerarendszer kiépítésének megrendelése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
 
1./ A szociális célú tűzifa megrendelése. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 15.000 
Ft + Áfa-ért biztosítja az önkormányzatnak a szociális célú tűzifát. Kiemeli, hogy a szállítási 
költség az önkormányzat költségvetését terheli. Javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a 
polgármestert a szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-től való megrendelésére.  
 
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2018. (X. 24.) 
önkormányzati határozata szociális célú tűzifa megrendeléséről. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a szociális célú tűzifa SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-től való megrendelésére és az 
adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
2./ Kamerarendszer kiépítésének megrendelése. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az elmúlt testületi ülésen döntöttek az 
interaktív parkhoz kivilágítás megrendeléséről. Elmondja, hogy kért árajánlatot a 
kamerarendszer kiépítésére is. Kiemeli, hogy az iLX Kft. három féle ajánlatot adott, ezek 
közül kettő a játszóteret és a mosdót érintené, a harmadik ajánlat pedig a játszóteret, a mosdót, 
a Művelődési ház főbejáratát és a parkolókat is. Elmondja, hogy a harmadik kamerarendszer 
kiépítésének költsége bruttó 870.623 Ft. Javasolja, hogy a legnagyobb területet érintő 
kamerarendszer kiépítését rendelje meg az önkormányzat.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2018. (X. 24.) 
önkormányzati határozata kamerarendszer kiépítéséről. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az Interaktív Parkot, a Mosdót, a Művelődési ház főbejáratát és a parkolókat érintő 
kamerarendszer kiépítésének megrendelésére. A képviselő-testület a kamerarendszer 
kiépítésének költségét, azaz bruttó 870.623 Ft összeget 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 


