
J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 29.-én, az 
önkormányzat házasságkötő termében 15.00 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti 
soron következő nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi 
Norbert, Péntek Vince és Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 
közül Széll Árpádné a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Büki Zsolt a Segesdi Szent 
László Bor- és Pálinkabarát Egyesület elnöke dr. Varga Katalin jegyző. 
A testületi ülésen jelen van 3 fő segesdi lakós. 
 
Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint Attila képviselők. 
 
A polgármester köszönti a megjelent képviselőket, valamint a testületi ülést megtisztelő 
segesdi lakóst. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, 
azt megnyitja. 
 
Az írásos napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadja: 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (I. 29.) önkormányzati 
határozata az ülés napirendjéről: 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
2./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzat rendelet 
módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
5./ Segesd Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
6./ Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
7./ Segesd Község Önkormányzata kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
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8./ Az önkormányzat tulajdonában lévő 1217/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
9./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
10./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester a 219/2018. (XI. 27.) önkormányzati határozathoz fűz magyarázatot, 
elmondja, hogy az óvodákba a riasztórendszer kiépítésére vonatkozóan az árajánlat 
beérkezése folyamatban van. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a képviselő-testület a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (I. 29.) önkormányzati 
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 tevékenységekről. Elmondja, hogy január 
16.-án a település hosszú távú fejlesztésével kapcsolatban volt megbeszélés, megjegyzi, hogy 
a terv frissítése folyamatban van. Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a műfüves pálya 
műszaki átadás-átvétele január 21.-én megtörtént, a pálya környezetének rendbetétele az 
időjárás függvénye. Elmondja, hogy az Ötvöskónyiban történt kutyatámadás hatására levelet 
kapott egy segesdi lakóstól, melyben a lakós leírta, hogy meg kell akadályozni azt, hogy ez az 
eset akár Segesden is megtörténjen. Elmondja, hogy általános és napi jelenség az, hogy 
telefonál valaki kóbor kutyák miatt. Kiemeli, hogy a legtöbb esetben nem tudni, hogy ki a 
kutya gazdája, tehát marad a gyepmesteri telepre szállíttatás. 
 
Kérdések és hozzászólások: 
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Liber János képviselő 
 
Megkérdezi, hogy külön tartás vonatkozik-e azokra a kutyákra, melyek harci kutyáknak 
minősülnek. 
 
Dr. Varga Katalin jegyző 
 
A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy csak akkor vonatkozik más szabály a 
tartásra, ha a kutya veszélyesnek minősül. Elmondja, hogy a veszélyesnek minősülés 
megállapítása egy szakértő feladata. Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy Makai István 
gyepmester azt az ötletet adta, hogy az önkormányzatnak fel kellene vállalnia anyagilag azt, 
hogy a településen lévő összes kutyát beoltatja és transzponderrel is elláttatja. Kiemeli, hogy 
az ebadót is be lehetne vezetni, mivel az abból befolyt bevételt az előbb elmondottakra 
lehetne költenie az önkormányzatnak. 
 
Gyöngyösi Norbert képviselő 
 
Megjegyzi, hogy az ebadót azok az emberek fizetnék be, akik amúgy is beoltatják a 
kutyájukat, tehát ők fizetnék ki lényegében azokat az oltásokat, amiket egyes gazdák soha 
nem fognak beadatni. Kiemeli, hogy ez nem helyén való. 
 
Péntek László polgármester folytatja a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolóját. 
Elmondja, hogy ma délelőtt Nagyatádon volt egy megbeszélés a konzorciumos pályázattal 
kapcsolatban. Kiemeli, hogy 2019-ben több millió forintot költhet el az önkormányzat 
rendezvényekre. Kéri a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy milyen előadókat hívjanak meg 
az egyes települési programokra. 
 
Liber János képviselő 
 
Megkérdezi, hogy a múlt héten történt havazáskor miért nem tolta le a vállalkozó a havat az 
utakról. 
 
Péntek László polgármester 
 
Véleménye szerint nem volt akkora hó, hogy érdemes lett volna szólni a vállalkozónak, kb. 5 
cm hó esett.  
 
Sára Gábor segesdi lakós 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata a hozzászólási jog megadásáról. 
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A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít, Sára Gábor segesdi lakósnak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
Sára Gábor segesdi lakós 
 
Véleménye szerint Gyöngyösi Norbert képviselő hozzáállása nem megfelelő azzal a 
kijelentésével, hogy ő biztos nem fizeti meg más helyett a kutyák beoltását. Hangsúlyozza, 
hogy közös érdek az, hogy kiküszöböljék az olyan tragédiát, mint ami Ötvöskónyiban is 
történt. Kiemeli, hogy a kutyakérdést és problémát fel kell vállalni és nem lehet pénz kérdése 
az, hogy tegyen valamit az önkormányzat.  
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Hangsúlyozza, hogy azokat az embereket kellene megbüntetni, akinek van legalább három 
kutyája, de nem oltatja be azokat.  
 
Péntek László polgármester 
 
A kutyatémával kapcsolatban elmondja, hogy a kérdés az, hogy az önkormányzat felvállalja 
az összes kutya beoltását kb. 3 millió forintért vagy nem. Kiemeli, hogy az már egy más 
kérdés, hogy ha ez megvalósulna, akkor utána rend lenne-e a faluban. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (I. 29.) önkormányzati 
határozata a két ülés közti tevékenységről. 

 
A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
2./ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés:  
 
Péntek László polgármester elmondja, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítására 
azért került sor, mert a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást a 
személyi állomány változása miatt módosítani kellett. Kiemeli, hogy az együttműködési 
megállapodás a szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi. 



5 
 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester javasolja, hogy a testület a szervezeti és működési szabályzat mellékletét 
képező együttműködési megállapodást fogadja el. 
 
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. 
 
A képviselő-testület Segesd Község Önkormányzata és Segesd Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
A döntés meghozatalát követően a polgármester felkéri Liber János bizottsági elnököt, hogy 
tolmácsolja a bizottság véleményét. 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága a rendelet-tervezetet megtárgyalta, és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 
 
A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzat rendelet módosítása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
Péntek László polgármester elmondja, hogy a testület által hozott döntések kerültek 
bedolgozásra a 2018. évi költségvetésbe. Felkéri Péntek Vince és Liber János bizottsági 
elnököt, hogy a bizottsági véleményeket tolmácsolják. 
 
Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 
Megjegyzi, hogy „kellemes” az előterjesztés tartalma. Elmondja, hogy a tervezetthez képest 
kb. 48 millió forinttal több támogatáshoz jutott az önkormányzat. Kiemeli, hogy az 
önkormányzat tartaléka 94 millió forint, de ebből 27 millió forint feladattal terhelt.  
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A bizottsága az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az 
előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.  
 
Liber János az Ügyrendi és Területfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi költségvetés módosítását, és az előterjesztés szerint 
elfogadásra javasolja. 
 
Péntek László polgármester 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 2018. év végén és 2019. januárjában 
összesen 258 köbméter tűzifát osztott ki a rászoruló családoknak. Elmondja, hogy ennek a 
tűzifának köbmétere 19.050 Ft volt, de a szállítási költség minden esetben az önkormányzatot 
terhelte. Kiemeli, hogy volt egy októberi felmérés is a rezsicsökkentésben korábban nem 
részesültekre vonatkozóan, mely alapján 348 db háztartás jut 12.000 forint értékű 
tüzelőanyaghoz az elkövetkezendő időben. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az 
önkormányzat kért három árajánlatot brikett biztosítására vonatkozóan, a három árajánlat 
közül a segesdi telephelyű Boron-Fa Bt. adja a legtöbb mennyiségű brikettet egy háztartásnak, 
és az önkormányzatot szállítási költség sem terheli. Javasolja az ajánlattevők közül a Boron-
Fa Bt. nyertesként való kihirdetését.  
 
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata nyertes ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés 
korábbi intézkedéseiben nem részesült 348 db háztartás brikettel való ellátása 
tekintetében, a három ajánlattevő közül a Boron-Fa Bt.-t (7562 Segesd, Vasút utca 
15/B.) hirdeti ki nyertesnek.   
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
A polgármester megjegyzi, hogy a brikett volt a legjobb megoldás, mivel könnyen szállítható, 
osztható és tárolható. 
 
Péntek Vince képviselő 
 
Elmondja, hogy egy háztartás 150 kg brikettet kap, ez 15 dobozból áll. Megjegyzi, hogy a 
brikettnek lényegesen jobb a fűtőértéke, mint a tűzifának, tudomása szerint a háromszorosa. 
 
Liber János képviselő 
 
Véleménye szerint a téli szociális tűzifa támogatást is lehetne brikett formájában adni. 
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Péntek László polgármester 
 
Megjegyzi, hogy a téli szociális tűzifa csak tényleges tűzifa formájában adható. 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Megjegyzi, hogy jó lenne, ha a háztartások még az idei fűtési szezonban megkapnák a 
brikettet. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosítását szavazásra bocsátja. 
 
A testület az elfogadásra vonatkozó indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet alkotja 
meg. 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

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

 
4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanokat az ingatlan-vagyon kataszter tartalmazza. Kiemeli, hogy 2018-ban az 
önkormányzat tulajdonában lévő 483 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási engedélyezési eljárás 
lefolytatása eredményeképpen 483/1 és 483/2 hrsz.-ú ingatlanná alakult. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
Bizottsága a vagyongazdálkodásra vonatkozó módosító rendelet-tervezet megtárgyalta, és az 
előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 
 
A polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő 
rendeletet alkotja meg: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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5./ Segesd Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester elmondja, hogy az önkormányzat vagyonrendelete értelmében a 
vagyongazdálkodási tervet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. Kiemeli, hogy 
2018-ban az önkormányzat tulajdonában lévő 483 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási 
engedélyezési eljárás lefolytatása eredményeképpen 483/1 és 483/2 hrsz.-ú ingatlanná alakult. 
A polgármester javasolja a vagyongazdálkodási terv módosításának elfogadását.  
 
Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata vagyongazdálkodási terv módosításáról. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd Község 
Önkormányzata Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1./ A vagyongazdálkodási terv VIII. Fejezet 3. pontjának második bekezdésében 
szereplő „22” szöveg helyébe „23” szöveg lép. 

 
2./ A vagyongazdálkodási terv 1. melléklet „Korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon” táblázat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

5. 483/1 10587 Kivett közterület Teleki utca 2. 
 
3./ A vagyongazdálkodási terv 1. melléklet „Korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon” táblázat a következő 5/a. ponttal egészül ki: 
 

5/a. 483/2 6591 Kivett kultúrház egészségügyi 
és szociális ellátó központ és 
udvar 

Teleki utca 2. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
6./ Segesd Község Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester az írásos előterjesztés annyival egészíti ki, hogy a felülvizsgálat a 2018. évi 
tényleges kiadások alapján történt. Kiemeli a főbb költségeket a fénymásolás, a helyiségek 
használata és a traktor használata vonatkozásában. Elmondja, hogy a múzeum esetében a 
fénymásolás díja nagyon magas lett, mivel a múzeum hónapokig be volt zárva és nem volt 
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anyagköltség. Javasolja, hogy a múzeum esetében a fénymásolás díja 2019. évben is a 2018-
ban meghatározott díj maradjon.  
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata fénymásolás díjának meghatározásáról. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
múzeumban a fénymásolás díja a 2018. évben alkalmazott díj marad, tehát az A4 
méretű papír 30 Ft/lap, A3 méretű papír 60 Ft/lap. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
A polgármester a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot bocsátja 
szavazásra.  
 
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata szabályzat módosításáról. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt önköltségszámítási szabályzatát a 
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
6./ Segesd Község Önkormányzata kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Dr. Varga Katalin jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kötelezettségvállalási 
szabályzatot a személyi változások miatt kellett módosítani. Kiemeli, hogy a módosított 
szabályzat 2019. február 1. napjával lép hatályba. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a szabályzat előterjesztés szerinti módosítását szavazásra bocsátja. 
 
Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következő határozatot hozza: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának 
módosításáról. 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
2./ A szabályzat 10. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Sorszám Név Beosztás 
Felhatalmazásra 
jogosító ügyirat 

száma 
Jogosult 
aláírása 

Jogosultság 
megszűnését 

elrendelő 
ügyirat 

száma, kelte 

 
1. 

Sára Erika vezető-
főtanácsos 

pénzügyi 
ügyintéző  

2/2016. kijelölő 
irat 

 1/2019. számú 
irat 

2019. január 
31. 

 
2. 

Zarka Miklósné 
főelőadó 

(Sára Erika 
akadályoztatása, 

illetve érintettsége 
esetén) 

pénzügyi 
ügyintéző 

 
 

3/2016. kijelölő 
irat 

 

  
 

2017. április 
21. 

 
3. 

Kovács Kornélia 
főelőadó 

(Sára Erika 
akadályoztatása, 

illetve érintettsége 
esetén) 

pénzügyi 
ügyintéző 

 
 

1/2017. kijelölő 
irat 

 

  
 

2/2019. számú 
irat 

2019. január 
31. 

 
4. 

Kovács Kornélia  
 

pénzügyi 
ügyintéző 

 
 

3/2019. kijelölő 
irat 

 

  
 
 

 
 
3./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a 
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
8./ Az önkormányzat tulajdonában lévő 1217/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítése. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Cser József 8719 Böhönye, Fő 
utca 59. szám alatti lakos vételi szándékát jelezte, a Segesd Belterület 1217/5 helyrajzi számú 
önkormányzati tulajdonú területre vonatkozóan. Elmondja, hogy az önkormányzat 
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megrendelte az ingatlan értékbecslését, mely szerint az 1217/5 hrsz.-ú ingatlan forgalmi 
értéke 240.000 Ft. Javasolja az ingatlan elidegenítésére vonatkozó döntés meghozatalát. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata ingatlan elidegenítéséről. 

 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Segesd 
Belterület 1217/5 hrsz.-ú, 2126 m2 nagyságú, „Kivett gazdasági épület, udvar” 
művelési ágú ingatlan értékesítését.  
 
2./ A képviselő-testület az 1217/5 hrsz.-ú ingatlan minimális eladási árát 240.000 Ft-
ban határozza meg.  

 
3./ A képviselő-testület elrendeli az ingatlan eladásra történő meghirdetését a megyei 
napilapban azzal, hogy a vevő a legmagasabb ajánlatot tevő személy lesz. 
Felhatalmazza a polgármestert a legmagasabb árat felajánló személlyel történő 
szerződéskötésre. 
 
Határidő: 2019. február 8. (meghirdetésre) 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
9./ Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megyeszékhely járási 
hivatala január 15-ig megküldi az önkormányzatoknak az általános iskolák kijelölt 
körzeteinek tervezetét. Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a segesdi általános 
iskola kijelölt felvételi körzetével. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata általános iskolai felvételi körzetről. 

 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése alapján, a segesdi általános 
iskola 2019/2020-as tanévre vonatkozóan megállapított és kijelölt felvételi körzetével, 
valamint a kötelező felvételt biztosító általános iskolai adatokkal (Segesdi IV. Béla 
Király Általános Iskola) egyetért, változtatást nem javasol.  
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2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala, Hatósági Főosztály, Hatósági Osztályát a testület döntéséről 
értesítse. 
 
Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: dr. Varga Katalin jegyző 

 
 
10./ Egyéb ügyek. 
 

a) A 2013. évben elkészített Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályban tartása: 
 
Péntek László polgármester emlékezteti a testületet, hogy a település esélyegyenlőségi 
programja 2013-ban készült el, a 2013-2018. időszakra vonatkozóan. Kiemeli, hogy a 
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a programot két évente felül vizsgálták, utoljára 
2017-ben. Javasolja a 2013-ban megalkotott program hatályban tartását, az új helyi 
esélyegyenlőségi program elfogadásáig. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata helyi esélyegyenlőségi program hatályban tartásáról. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2013. (X. 10.) 
önkormányzati határozattal elfogadott, valamint a 168/2015. (IX. 17.) és a 188/2017. 
(IX. 6.) önkormányzati határozatokkal felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját hatályban tartja a 2018-2023. időszakra vonatkozó, új Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester  

 
 

b) A Vörösmarty 31. szám alatti ingatlan fűtési rendszerének megtárgyalása: 
 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Vörösmarty 31. szám alatti ingatlan 
fűtési rendszere két részből áll, ebből a hátsó részben lévő gázkazán, mely a rendőrőrs részt 
fűti, elromlott. Elmondja, hogy kért árajánlatot a gázkazán javítására, illetve új gázkazán 
beépítésére vonatkozóan. Kiemeli, hogy a jelenlegi gázkazán 13 éves. Tájékoztatást ad arról, 
hogy a jelenlegi gázkazán felújítása bruttó 190.000 forintba, az új gázkazán kiépítése pedig 
490.000 forintba kerülne. A kérdés az, hogy melyiket válassza az önkormányzat, ebben kéri a 
testület állásfoglalását. Megjegyzi, hogy a rendőrök nagyon kevés időt tartózkodnak az 
épületben. 
 
Liber János képviselő 
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Véleménye szerint, ha a rendőrök nem tartózkodnak sokat az épületben, akkor lehetne egy 
elektromos fűtőtestet is betenni a helységbe. Megjegyzi, hogy az ilyen fűtőtesteknek alacsony 
a fogyasztása. 
Péntek László polgármester 
 
Elmondja, hogy jelenleg az épület másik oldalán lévő kazán fűti a helyiségeket, hogy a víz ne 
fagyjon el a mosdóba. 
 
Péntek Vince képviselő 
 
Megjegyzi, hogy a konvektorok kiépítése is jó megoldás lenne. 
 
Péntek László polgármester 
 
Összefoglalja az elmondottakat, és kiemeli, hogy új kazánt nem érdemes vennie az 
önkormányzatnak, viszont valamilyen fűtésre szükség van, hogy a víz ne fagyjon el a 
mosdóban. Elmondja, hogy a konvektor is jó megoldás lenne, mivel a vezetékek ki vannak 
építve. Javasolja, hogy szakember véleményét kérje az önkormányzat a fűtési rendszer 
kialakítása érdekében, a hatékonyság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve. 
 
Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2019. (I. 29.) önkormányzati 
határozata szakember véleményének kikéréséről. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösmarty utca 31. szám 
alatti épület rendőrőrs felöli részében a fűtési rendszer kialakítása érdekében szakember 
véleményét kéri, a döntésnél pedig a hatékonyság és gazdaságosság szempontjait veszi 
figyelembe. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

c) Tájékoztatás gyümölcs tájfajták kutatásáról: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Tájvédelmi Osztályának dolgozója megkereste az 
önkormányzatot Somogy megye gyümölcs tájfajtáinak felkutatása érdekében.  
Kiemeli, hogy a felkutatásban kéri az önkormányzat segítségét. Véleménye szerint a 
megalakult Segesdi Szent László Bor- és Pálinkabarát Egyesület tudna segíteni, ezért az 
egyesületnek megadja a megkereső személy elérhetőségét. 
 
 

d) Tájékoztatás sürgősségi ellátásról: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kaposi Mór Kórház 
tájékoztató levelet küldött a sürgősségi ellátással kapcsolatban. Elmondja, hogy a sürgősségi 
osztályra érkező betegeket magasan képzett non-doktor kollégák fogadják, akik besorolják a 
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betegeket az ellátási folyamatba. A kórház kérte, hogy tájékoztassa erről az önkormányzat a 
település lakosságát. 
 

e) Tájékoztatás országos audiológiai szűrővizsgálatról: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Idősek Oldalán Alapítvány 
tájékoztatást küldött ingyenes hallásszűrésen való részvétel lehetőségéről. Véleménye szerint 
az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot az alapítvánnyal, hogy a településen is szervezzenek 
vizsgálatot. 
/A polgármester véleményével minden képviselő egyet ért./ 
 
 

f) Tájékoztatás Krisztus Szeretete Egyház megkereséséről: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzatot megkereste 
a Krisztus Szeretete Egyház nagykanizsai gyülekezete, akik a településeken evangéliumot 
hirdetnek és ruhaadományt osztanak. Kiemeli, hogy a nemzetiségi önkormányzat több 
szervezettel is kapcsolatban áll a ruhaadományok biztosítása tekintetében. 
 
Széll Árpádné a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
 
Megjegyzi, hogy ez az egyház kb. 10 éve már volt a településen. Elmondja, hogy csak akkor 
hoznak ruhákat, ha evangéliumot is hirdethetnek. 
 
Sára Gábor segesdi lakós 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata a hozzászólási jog megadásáról. 

 
A képviselő-testület hozzászólási jogot biztosít, Sára Gábor segesdi lakósnak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
Sára Gábor segesdi lakós 
 
Véleménye szerint vallásszabadság van, tehát miért ne jöhetne ez az egyház is a településre. 
Kifogásnak tartja azt, hogy a református és a katolikus vallás már jelen van a településen. 
 
 

g) Tájékoztatás adománygyűjtésről: 
 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy megkeresték őt segesdi lakósok, hogy 
jótékonysági bált szeretnének szervezni a kutyaharapást szenvedett ötvöskónyi kisfiúnak. 
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Hangsúlyozza, hogy természetesen engedélyezi az önkormányzat a bál szervezését, de az nem 
ütközhet olyan rendezvénybe, melynek időpontját már korábban megállapították. 
 

h) Tájékoztatás a Szociális Szolgáltató Központ gázfűtésének kiépítéséről: 
 
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a képviselő-testülete a tavalyi 
évben döntött a Szociális Szolgáltató Központban gázkazán kiépítéséről. Elmondja, hogy 
Bencze Béla mérnök megküldte a tervezésre vonatkozó ajánlatát, melynek összege bruttó 
172.753 Ft. Javasolja a tervezői munka megrendelését. 
 
Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2019. (I. 29.) önkormányzati 
határozata tervezés megrendeléséről. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális 
Szolgáltató Központba a gázkazán kiépítésével összefüggő tervezési munkák 
elvégzésével Bencze Béla épületgépész mérnököt bízza meg. Felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
Liber János képviselő 
 
Véleménye szerint a tervekben már a Művelődési ház fűtésrendszerének átépítését is 
szerepeltetni kellene, mivel lehet, hogy lesz rá pályázat. 
 
 

i) Tájékoztató felsőoktatási ösztöndíj pályázatról: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Nagyatád Város 
Önkormányzata az EFOP-os pályázat keretében ösztöndíj pályázatot írt ki olyan főiskolai és 
egyetemi szakokra, melyek hiányszakmák. Kiemeli, hogy az ösztöndíj mértéke 
személyenként 48.000 Ft/félév, tehát havi 12.000 Ft. Hangsúlyozza, hogy a pályázatot közzé 
teszik a település honlapján is.  
 
 

j) Segesdi Szent László Bor- és Pálinkabarát Egyesület támogatása: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az újonnan alakult segesdi 
egyesület 200.000 Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be, a 2019. évi programjaik 
lebonyolításához. Javasolja a 200.000 Ft összegű támogatást biztosítását, és annak 2019. évi 
költségvetésbe tervezését.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja, amelyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata támogatás biztosításáról. 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a Segesdi Szent László Bor- és Pálinkabarát Egyesület részére. A támogatás 
összege az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe kerül tervezésre.  

  
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Péntek László polgármester 
 
 

k) SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület támogatása: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a SegŐsdi Hagyományőrző és 
Íjász Egyesület 100.000 Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be, a 2019. évi programjaik 
lebonyolításához. Javasolja a 100.000 Ft összegű támogatást biztosítását, és annak 2019. évi 
költségvetésbe tervezését.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja, amelyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2019. (I. 29.) 
önkormányzati határozata támogatás biztosításáról. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft összegű támogatást 
biztosít a SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület részére. A támogatás összege az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésébe kerül tervezésre.  

  
 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 


