
J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 3.-án, az 
önkormányzat házasságkötő termében 14.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott 
soron kívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás József alpolgármester, Gyöngyösi 
Norbert, Péntek Vince, Takácsné Illés Henriett és Liber János képviselők, valamint a jelenléti 
ív szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Ignácz 
György az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság tagja, Péntek Bálint informatikus és dr. 
Varga Katalin jegyző. 
Az első napirendi ponton jelen van Kóré Mihály plébános és Horváthné Pánovics Mária a 
segesdi általános iskola igazgatója. 
 
Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila 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 
elfogadja: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 3.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ A segesdi általános iskola jövőjének megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
2./ Segesd Község Önkormányzata „facebook” oldalának létrehozása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
3./ Közművelődési szakember munkakörre pályázat kiírása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
 
1./ A segesdi általános iskola jövőjének megtárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Péntek László polgármester köszönti az ülésen megjelent plébános urat és az igazgató asszonyt. 
 
Kóré Mihály plébános jelzi, hogy szeretne szót kérni. 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 plébános 
úrnak.  
 
Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (I. 3.) önkormányzati 
határozata a hozzászólási jog megadásáról. 
 
A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít, Kóré Mihály plébánosnak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
Kóré Mihály plébános 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Soltész Miklós az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
felzárkóztatásért felelős államtitkár részt vett az újévi szentmisén. Elmondja, hogy a szentmisét 
követően beszélgetett az államtitkár úrral, aki felvetette azt, hogy a segesdi általános iskola 
legyen katolikus általános iskola. Kiemeli, hogy a katolikus iskolává alakítás az ő régi álma is. 
Elmondja, hogy a környéken nincs katolikus általános iskola, a legközelebbi Kaposváron 
található. Tájékoztatást ad arról, hogy az államtitkár úr felvette a kapcsolatot a püspök úrral is 
ebben az ügyben, aki nem zárkózott el az ötlettől. 
 
Liber János képviselő 
 
Elmondja, hogy ő is beszélt az államtitkár úrral, aki szerint az iskolát a fenntartónak kell 
„elneveznie”. Kiemeli, hogy tudomása szerint a katolikus iskolák több állami támogatást 
kapnak. Véleménye szerint az önkormányzat részéről csak egy javaslatra van szükség.  
 
Péntek László polgármester 
 
Elmondja, hogy a fenntartó és a működtető is a KLIK, tehát kizárólag az iskola épülete az 
önkormányzaté. Véleménye szerint nem elegendő az önkormányzat javaslata ahhoz, hogy 
katolikus iskola legyen a segesdi iskola. 
 
Horváthné Pánovics Mária igazgató jelzi, hogy szeretne szót kérni. 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 igazgató 
asszonynak.  
 
Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I. 3.) önkormányzati 
határozata a hozzászólási jog megadásáról. 
 
A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít, Horváthné Pánovics Mária 
igazgatónak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 
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Horváthné Pánovics Mária a segesdi általános iskola igazgatója 
 
Kiemeli, hogy nagyon körbe kell járni azt, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a katolikus 
iskolává minősítésnek. Elmondja, hogy amennyiben mindenki komolyan gondolja az 
átalakítást, akkor meg kell hívni egy katolikus általános iskola igazgatóját, aki részletesen el 
tudja mondani a feltételeket. Véleménye szerint ez nem csak azzal jár, hogy kicserélik az iskola 
névtábláját. 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Megkérdezi, hogy hány hittan óra van az iskolában. 
 
Kóré Mihály plébános 
 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy minden évfolyamnak hetente egy hittan órája van és 106 
fő gyermek jár hittanra. 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Kiemeli, hogy nagyon lényeges az, hogy a szülők felé hogyan kommunikálják az átalakítást, 
nem szabad, hogy kényszernek érezzék. Véleménye szerint a szülőket levélben is lehetne 
tájékoztatni a „lehetőségekről”. 
 
Kóré Mihály plébános 
 
Véleménye szerint is meg kellene hívni egy katolikus általános iskola igazgatóját, aki választ 
tud adni a kérdésekre. 
 
Péntek László polgármester 
 
Véleménye szerint a testület nyitott lenne az átalakításra, de ez egy többoldalú véleményeztetés 
eredménye lenne, melyben a szülők, az önkormányzat, a fenntartó, és az egyház is szerepel. 
 
Kóré Mihály plébános 
 
Hangsúlyozza, hogy az „oroszlánrész” a szülőkön fog múlni! Elmondja, hogy a realitások 
talaján kell maradni, így ő mindenképpen azt fogja hirdetni, hogy a vasárnap az Úr napja, tehát 
nem fog pl. a tornateremben szentmisét tartani. 
 
Péntek Vince képviselő 
 
Elmondja, hogy tiszta képet kell kapni arról, hogy az átalakítás miben fog változásokat 
eszközölni. Hangsúlyozza, hogy a testület nyitottsága is lényeges szempont! 
 
A napirendi pont tekintetében nem születik döntés, de a képviselő-testület pozitívan áll a 
változtatáshoz. 
 
Kóré Mihály plébános és Horváthné Pánovics Mária igazgató elhagyja az üléstermet. 
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2./ Segesd Község Önkormányzata „facebook” oldalának létrehozása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy december 28.-án az évzáró 
ünnepségen a megjelenteket beszélgettek az önkormányzat facebook oldalának létrehozásáról. 
Tájékoztatást ad arról, hogy jelenleg van egy oldal, mely a „Segesd, Szeretlek” elnevezést 
viseli, ez azonban nem az önkormányzat hivatalos oldala. Kiemeli, hogy az előbb említett 
oldalon is önkormányzati rendezvények és programok jelennek meg, de sok esetben egyes szám 
első személyben jelennek meg a bejegyzések. Elmondja, hogy a kábel TV-re szinte minden 
fontos információt feltesznek, de már nagyon kevesen nézik ezt, illetve digitális formában már 
„fogni” sem lehet a csatornát. Javasolja, hogy hozzák létre az önkormányzat saját facebook 
oldalát, melyen kizárólag az önkormányzattal kapcsolatos „dolgok” jelennének meg, és 
kizárólag ezen az oldalon lehetnének a segesdi önkormányzattal kapcsolatos programok, 
rendezvények. Kiemeli, hogy ezzel egy időben megszűnne a „Segesd, Szeretlek” oldal.  
A polgármester tájékoztatást ad arról, hogy döbbenten tapasztalta azt, hogy a „Segesd, 
Szeretlek” oldalon megjelent egy pótszilveszteri program, mely a művelődési házban lesz 
január 11.-én. Kiemeli, hogy sem a testület, sem pedig a polgármester nem tudott erről az 
eseményről, illetve a pótszilvesztert tartó zenekar nem kötött megállapodást az 
önkormányzattal.  
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzati oldalhoz kommentet is lehet fűzni, de ez 
moderálva lesz természetesen. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzattal kapcsolatban nem lehet 
egyes szám első személyben nyilatkozni, mivel itt a döntéseket közösen hozzák. 
 
Péntek Bálint informatikus 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy létrehozta az önkormányzat facebook oldalának tervezetét, 
melyet szeretne bemutatni a jelenlévőknek.  
/Péntek Bálint kivetíti az oldalt./ 
Péntek Bálint elmondja, hogy az oldalon megjelennek majd a rendezvények és az események, 
lesz olyan része is, ahol a képviselő-testületi ülések dátuma fog szerepelni. 
 
Liber János képviselő 
 
Megjegyzi, hogy nagyon jól megszerkesztett az oldal. Elmondja, hogy ha lesz valamilyen 
esemény és ahhoz valaki hozzá fog szólni, akkor a válaszadással közelebb kerülnének a 
lakossághoz. 
 
Péntek Bálint informatikus 
 
Elmondja, hogy az önkormányzat facebook oldalán hasznos információk is lesznek, pl. a 
szemétszállítás napjai. Kiemeli, hogy az is látszik az oldalon, hogy hányan nézik meg az adott 
bejegyzést. Tájékoztatást ad arról, hogy az elmúlt hónapokban megvalósult rendezvények, 
fotókkal és videókkal is láthatók lesznek az oldalon, ezt már meg is szerkesztette. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Péntek László polgármester az önkormányzat facebook 
oldalának létrehozására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (I. 3.) önkormányzati 
határozata önkormányzati facebook oldal létrehozásáról. 
 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy létrehozza 
Segesd Község Önkormányzatának hivatalos facebook oldalát, mely a Segesd Község 
Önkormányzata nevet viseli. A hivatalos önkormányzati oldal 2019. január 4. napján 
12.00 órakor kezdi meg működését, és ettől az időponttól kezdve az önkormányzathoz 
kapcsolódó minden nemű információ, kizárólag a hivatalos oldalon jelenhet meg. 
 
2./ A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Segesd, Szeretlek” facebook 
oldalt működtető személyt szólítsa fel az oldal 2019. január 4. 12.00 órát megelőző 
megszüntetésére. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester  

 
 
 
3./ Közművelődési szakember munkakörre pályázat kiírása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
Péntek László polgármester emlékezeti a megjelenteket, hogy a Művelődés házhoz és a 
Múzeumhoz is egy-egy közművelődési szakemberi munkakör, illetve álláshely tartozik. 
Elmondja, hogy jelenleg egy fő látja el a két munkakört, ezért javasolja pályázat kiírását 
közművelődési szakember munkakör betöltésére, a művelődési házat illetően.  
 
A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (I. 3.) önkormányzati 
határozata pályázat kiírásáról. 

 
A képviselő-testület az alábbi pályázati felhívás közzétételét rendeli el: 
 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, és a 
végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet 

 
közművelődési szakember 

munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel 
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
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A munkavégzés helye: 
Somogy megye, 7562 Segesd, Teleki utca 2. (Művelődési ház)  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

- település közművelődési tevékenységének szervezésében való részvétel, 
- a község hagyományőrző ünnepeinek ápolása, 
- a helyi hagyományok felkutatása, megőrzése, 
- rendezvények szervezésében való részvétel, rendezvények lebonyolítása, 
- művelődő közösségek szervezése, 
- cikkek, riportok készítése, 
- együttműködés a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel, 
- kiadványok, plakátok, hirdetések szerkesztése, 
- bérleményekkel, bérletekkel kapcsolatos ügyintézés, 
- fotózás a községi rendezvényeken, 
- ügyfélfogadás, 
- technikai feladatok ellátása (pl. hangosítás). 

 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Személyi feltételek: 

§ magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, 

§ betöltött 18. életév, 
§ büntetlen előélet, 
§ cselekvőképesség. 

 
Képesítési feltételek: 

§ főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó) 
szakképzettség 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

§ rendezvények szervezésében való jártasság,  
§ pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat, 
§ B kategóriás jogosítvány, 
§ felhasználói szintű számítástechnikai ismeret, 
§ hangtechnikai ismeret, 
§ kulturális érzékenység és igényesség, 
§ kreativitás, 
§ terhelhetőség, 
§ sokoldalú munkavégzésre alkalmasság. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

§ részletes szakmai önéletrajz,  
§ motivációs levél, 
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
§ képzettség feltételeit igazoló dokumentumok másolata, 
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§ nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevő személyek 
megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péntek László polgármester nyújt, a 82/ 
733-402-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton vagy személyesen Segesd Község Polgármestere részére (Segesd Község 
Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: „Közművelődési szakember”. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázók előértékelését követően, a 
kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A személyes meghallgatásra behívott 
pályázókat az eredményről értesítjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az 
adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 29.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Segesd Község honlapja - 2019. január 4. 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.segesd.hu honlapon szerezhet.  
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 8.  
 
 
Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 

Kmf. 
 
 
 

 Péntek László dr. Varga Katalin 
 polgármester jegyző 


