
J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14.-én, 15.00 
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron következő nyilvános 
üléséről.   
 
Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Liber János, 
Péntek Vince, Talián Bálint Attila képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 
közül Széll Árpádné a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke és dr. Varga Katalin jegyző. 
Az ülésen jelen van 4 fő segesdi lakós. 
 
Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett és Gyöngyösi Norbert /késését jelezte/ képviselők. 
 
Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 
tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Külön köszönti Bogdán Zoltánt, aki 
2019. február 1. napjától tölti be a közművelődési szakemberi álláshelyet a művelődési 
házban. 
 
Péntek László polgármester jelzi, hogy a meghívótól eltérően a képviselő-testület a nyilvános 
ülést követően zárt ülést is tart. 
 
Az írásos napirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva, a következő napirendeket tárgyalja: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 
Előadó: Péntek László polgármester  
 
2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester  
 
3./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester  

 
4./ A jegyző beszámolója a 2018. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
 
5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó. dr. Varga Katalin jegyző 

 
6./ A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek Vince bizottsági elnök 

 
7./ Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Liber János bizottsági elnök 
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8./ Döntés a „Segesd Szépítése” pályázati kiírásról. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
9./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Segesd 1217/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítése. 
Előadó: Péntek László polgármester 

 
10./ Egyéb ügyek. 

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

a) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról: 
 
A napirendhez kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
A polgármester az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadva a testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2019. (II. 14.) 
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 arról, hogy az utolsó testületi ülés 2019. január 29.-én volt. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a két ülés közötti időszakban kettő megnyert pályázattal 
kapcsolatban volt megbeszélés. Kiemeli, hogy az egyik a lábodi TOP-os konzorciumos 
pályázat, melyből az önkormányzat 2.280 e Ft támogatást költhet el rendezvényszervezésre. 
Elmondja, hogy a másik a nagyatádi EFOP-os konzorciumos pályázat, melyből három éves 
ütemezésben, évente kb. 1,3 millió forintot költhet az önkormányzat rendezvényekre. 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2014-ben készült el a település hosszú távú fejlesztési 
terve, melyből az évek alatt sok minden megvalósult, így jelenleg is folyamatban van egy új 
fejlesztési koncepció kidolgozása, mely természetesen túlmutat a 2019-es éven. 
 
Gyöngyösi Norbert képviselő megérkezik az ülésterembe, ezért a szavazati joggal rendelkező 
képviselők száma öt főről hat főre emelkedik. 
 
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 Sára 
Gábor segesdi lakósnak. 
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Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2019. (II. 14.) 
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 
 
Elmondja, hogy véleménye szerint nem korrekt a választások előtt hosszú távú tervet 
készítenie az önkormányzatnak, mivel lehet, hogy új polgármester lesz, és az új polgármester 
mást szeretne megvalósítani. Kiemeli, hogy célszerűbb lenne egy rövid távú fejlesztési terv 
elkészítése. 
 
Péntek László polgármester 
 
Sára Gábor segesdi lakós hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy vannak olyan 
fejlesztések, melyek már évek óta szerepelnek a tervben. Kiemeli, hogy a terv elkészítése nem 
kötelezettségvállalás. 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Hangsúlyozza, hogy a testület nem fog „malmozni” azért, mert 2019-ben választások lesznek, 
és nem biztos, hogy ez a testület és ez a polgármester fog ugyanitt ülni a jövő évben. Kiemeli, 
hogy mindig vannak olyan projektek az önkormányzatnál, melyek több éves kihatásúak. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a beszámoló elfogadására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a testület a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata a két ülés közti tevékenységről.   

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

Határidő: azonnal 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
2./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Péntek László polgármester átadja a szót a bizottsági elnököknek. 
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Liber János képviselő, az Ügyrendi és Településfejlesztési bizottság elnöke 
 
Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi költségvetés tervezetét, és azt az előterjesztés szerint 
elfogadásra javasolja. Megjegyzi, hogy amióta az iskolát elvitték az önkormányzat 
fennhatósága alól, azóta az önkormányzat könnyebb helyzetben van. Elmondja, hogy az 
önkormányzat pénzmaradványa 130 millió forint körüli, a tartalék összege pedig 66 millió 
forint, tehát bőven fedezi a pénzmaradvány a hiány összegét. Kiemeli, hogy a költségvetés 
tervezete tartalmazza a Segesd Szépítése pályázatra elhatárolt 3 millió forintot, illetve 
tartalmaz olyan összegű tartalékot, melyből lehet majd pályáznia az önkormányzatnak. 
Megjegyzi, hogy az adóbevétel összege 100 millió forint körüli. 
 
Péntek Vince képviselő, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 
 
Elmondja, hogy bizottsága megtárgyalta az előterjesztést, azt a további tárgyalásokra 
alkalmasnak tartja. Kiemeli, hogy a költségvetés bevételi összege 364107 e forint, a kiadási 
összege pedig 489761 e forint, a kettő közötti különbözet pedig a hiány, melyet a 132 millió 
forint körüli pénzmaradvány bőven fedez.  
 
Péntek László polgármester 
 
A bizottság elnökének hozzászólásával kapcsolatban megjegyzi, hogy kettő számot érdemes 
kiemelni és megjegyezni a 2019. évi költségvetésből, a 648.704 e forint összegű bevételi és 
kiadási összeget, illetve a 66.401 e forint összegű tartalékot. Elmondja, hogy még nem tudja 
az önkormányzat, hogy a Magyar Falu programban milyen feltételekkel tudnak majd 
pályázni. Kiemeli, hogy a tartalékot nem fogja teljes mértékben felélni az önkormányzat, 
azért, hogy a következő testület is tudjon biztonságosan gazdálkodni. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a beterjesztett költségvetést szavazásra 
bocsátja, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata az önkormányzat 2019. évi költségvetésről. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetését az előterjesztés szerint elfogadja, és azt a II. fordulós tárgyalásra 
változtatás nélkül alkalmasnak tartja.  

 
Határidő: következő testületi ülés 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
3./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
A polgármester összefoglalja a határozati javaslatot és kiemeli az óvodai beíratás időpontját 
és helyét. 
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Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Az írásos határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett elfogadva a testület a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata az óvodai beíratás időpontjáról.   

   
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az óvodai 
beíratás időpontját a következők szerint állapítja meg: 
  

§ 2019. április 24. – 2019. április 25.-ig  800 – 1600 óráig. 
 
2./ A beiratkozás helye a Segesdi Tündérkert Óvoda székhelye: 7562 Segesd, 
Szabadság tér 6. 
 
3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt, hogy az óvodai 
beíratás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Péntek László polgármester és Cser Imre Attiláné intézményvezető-helyettes   
 
 
4./ A jegyző beszámolója a 2018. évi adóztatásról. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
 
Kiegészítés: 
 
A jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az 
adóztatást. Kiemeli, hogy nagyon sok az egyes adónemek vonatkozásában a hátralék összege, 
de az adóügyekkel foglalkozó kollégák mindent megtesznek a letiltások fokozása érdekében. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester az adózásra vonatkozó beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja. Javaslatát 
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-testület a 
következő határozatot hozza. 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata az adóztatásról szóló beszámolóról. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóztatásról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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5./ Az önkormányzat Cafetéria-szabályzatának módosítása. 
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
 
Kiegészítés: 
 
Dr. Varga Katalin jegyző szóban is ismerteti a szabályzattal kapcsolatos tudnivalókat. 
Elmondja, hogy a 2019-es évre vonatkozóan kellett aktualizálni a szabályzatot, elsősorban 
jogszabályváltozás miatt. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata a cafetéria szabályzat módosításáról.   

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt cafetéria-szabályzatát a jegyzőkönyv 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
 

 
6./ A Pénzügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Péntek Vince bizottsági elnök 
 
Kiegészítés: 
 
A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a bizottság 2019. évi 
munkaterve. Kiemeli, hogy a bizottság működésében a szervezeti és működési szabályzat, 
valamint a szociális rendelet a meghatározó. Elmondja, hogy előre tervezettek, illetve 
tervezhetőek a pénzügyi tárgyú napirendek, és szükség szerintiek a szociális rendeletből 
eredőek. A bizottság a munkatervet az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester a Pénzügyi és Szociális Bizottság munkatervének elfogadására vonatkozó 
javaslatot szavazásra bocsátja.  
 
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 2019. évi munkaterv elfogadásáról.   
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Szociális 
Bizottság 2019. évi munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek Vince biz. elnök 

 
 
 
8./ Az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadása. 
Előadó: Liber János bizottsági elnök 
 
Kiegészítés: 
 
A bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen bemutatásra került a bizottság 
munkaterve. Kiemeli, hogy a bizottság elsődleges feladata a rendelet-tervezetek véleménye, 
valamint a vagyonnyilatkozatok vizsgálata. A bizottság a munkatervet az előterjesztés szerint 
elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármester az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervének 
elfogadását szavazásra bocsátja.  
 
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 2019. évi munkaterv elfogadásáról.   

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi és 
Településfejlesztési Bizottság 2019. évi munkatervét az előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Liber János biz. elnök 

 
 
8./ Döntés a „Segesd Szépítése” pályázati kiírásról. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy 2017-ben határolt el először az 
önkormányzat 3 millió forintot a pályázatban részt vevők anyagi támogatására. 
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
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Liber János képviselő 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság bírálja el a 
pályázattal kapcsolatos kérelmeket. Kiemeli, hogy 2017-ben indult a pályázat, akkor 13 
ingatlantulajdonos pályázott, 2018-ban pedig már 18 pályázat került elbírálásra. 
Hangsúlyozza, hogy egyet ért a 3 millió forint 2019. évben történő elhatárolásával. 
Tájékoztatást ad arról, hogy a pályázatokból egyértelműen kiderült az, hogy az igénylők is 
hozzájárultak a költségekhez. Javasolja, hogy 2019-ben a Dózsa tér, a Rákóczi és a Szabadság 
utca legyen támogatva.  
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Véleménye szerint 2019-ben az önkormányzat a Bem utcában, a Damjanich utcában, a 
Szabadság utcában és a Dózsa téren lévő lakóházak felújítását támogassa. 
 
Liber János képviselő egyet ért az alpolgármester úr véleményével és visszavonja a korábbi 
javaslatát. 
 
Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester javaslatát szavazásra bocsátja, 
melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 
 
A polgármester a javaslat elfogadása után, javasolja a pályázat 2019-ben történő kiírását, 
valamint a 3 millió forint biztosítását.  
 
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata „Segesd Szépítése” pályázat kiírásáról. 

   
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
„Segesd Szépítése” pályázatra 3.000.000 Ft összeget határol el az önkormányzat 2019. 
évi költségvetésében. 
 
2./ A képviselő-testület úgy határoz, hogy 2019. évben a Bem-, a Damjanich-, a 
Szabadság utcában és a Dózsa téren lévő lakóházak felújítását kívánja támogatni.  
 
3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelő tartalmú 
pályázati kiírást készítse el. 
 

 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: Péntek László polgármester  
 
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 Sára 
Gábor segesdi lakósnak. 
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Javaslatát 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-
testület a következő határozatot hozza: 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2019. (II. 14.) 
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 az önkormányzatnak hosszú távú tervet a Segesd Szépítése pályázat 
esetében kellene készíteni, azért, hogy az emberek tudjanak félre tenni a felújításra. 
 
Péntek László polgármester 
 
Hangsúlyozza, hogy 2017-ben, amikor kiírták ezt a pályázatot, az utcafront szépítése volt az 
elsődleges cél. Kiemeli, hogy két évre előre nem lehet kötelezettséget vállalni a 
költségvetésben. Elmondja, hogy ez egy önkéntes feladat, ha van rá pénze az 
önkormányzatnak, akkor tervezni fogja az adott évi költségvetésébe.  
 
Liber János képviselő 
 
Elmondja, hogy hogyan készítsen az önkormányzat két évre előre ilyen pályázatot, és ha nem 
lesz rá pénz, akkor mit mond az önkormányzat az embereknek?! 
 
Péntek Vince képviselő 
 
Megjegyzi, hogy hosszú éven át úgy kellett terveznie az önkormányzatnak, hogy miből lehet 
lefaragni a kiadásokat. Elmondja, hogy volt olyan is, hogy a munkabérek kifizetése problémát 
jelentett. Hangsúlyozza, hogy nem lehet tudni azt, hogy mi lesz két év múlva. 
 
 
9./ Az önkormányzat tulajdonában lévő Segesd 1217/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítése. 
Előadó: Péntek László polgármester 
 
Kiegészítés: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy egy vételi ajánlat érkezett az 
ingatlanra vonatkozóan, Cser József böhönyei lakósé, aki 240.000 forint összegű ajánlatot tett. 
Javasolja, hogy az önkormányzat 240.000 forint összegért értékesítse az 1217/5 hrsz.-ú 
ingatlanát Cser Józsefnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
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Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata ingatlan értékesítéséről.   

 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lefolytatott pályázati 
eljárás alapján Cser József 8719 Böhönye, Fő utca 59. szám alatti lakóst jelöli ki a 
Segesd Belterület 1217/5 hrsz.-ú, „kivett gazdasági épület, udvar” művelési ágú, 2.126 
m2 területű ingatlan vevőjéül. A vételi ajánlat elfogadásával a testület az 1217/5 hrsz.-
ú ingatlan eladási árát 240.000 Ft-ban állapítja meg.  

 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a testületi döntésnek megfelelő 
tartalmú szerződés megkötésére, aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
 
10./ Egyéb ügyek. 
 

a) Támogatási kérelem az esztelneki ferences kolostor felújításához: 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a testvérfalunkból, Esztelnekről egy 
küldöttség érkezett a múlt héten. Elmondja, hogy a település öt évvel ezelőtt 500 ezer euró 
támogatást nyert a ferences templom felújításához, a felújítás 2018. október 31.-én 
megkezdődött, de időközben kiderült, hogy kb. 12 millió forint hiányzik. Véleménye szerint 
megteheti az önkormányzat, hogy segítsen a testvérfalunak. Javasolja, hogy az önkormányzat 
1 millió forinttal támogassa az Esztelneki kolostor felújítását, az Alapítvány Segesdért 
szervezeten keresztül.  
 
Kérdés nincs. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Alapítvány Segesdért is támogatja a kolostor felújítását. 
Megjegyzi, hogy az alapítványnak ingatlan eladásából származott nagyobb bevétele az elmúlt 
időszakban, tehát így könnyebben tud segíteni. 
 
Liber János képviselő 
 
Véleménye szerint az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi a támogatás nyújtását, nem 
megterhelő jelenleg az 1 millió forint. Elmondja, hogy amennyiben van lehetőség, akkor 
„adni jó”.  
 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester 
 
Emlékezteti a megjelenteket, hogy a 2000-res évek közepén tönkrement az esztelnekiek 
orgonája, akkor a képviselők a tiszteletdíjukról mondtak le azért, hogy tudjanak segíteni. 
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Péntek László polgármester 
 
Emlékezteti a megjelenteket, hogy volt olyan is, amikor egy havi tiszteletdíjukról mondtak le 
a képviselők a vörös iszap katasztrófa áldozatainak a megsegítésére. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt a polgármester a támogatásra vonatkozó javaslatát 
szavazásra bocsátja, melyet a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata támogatás nyújtásáról. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esztelneki Ferences Kolostor 
felújításához 1.000.000 Ft összegű támogatást biztosít, a tartalék terhére, az Alapítvány 
Segesdért szervezeten keresztül. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

b) A Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a böhönyei tűzoltóság 
lakosságszám arányos támogatási kéréssel fordult az önkormányzathoz, tűzoltósági 
hozzájárulás címén. Elmondja, hogy ez a támogatás az egész települést figyelembe véve, 
közel 1 millió forint lenne. Megjegyzi, hogy Segesden működik az önkéntes tűzoltóság, 
melyet az önkormányzat évente 400 ezer forinttal támogat. Javasolja, hogy az önkormányzat 
ne biztosítsa a tűzoltósági hozzájárulást.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata tűzoltósági hozzájárulásról. 

 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem 
biztosítja a tűzoltósági hozzájárulást a Böhönyei Önkormányzatai Tűzoltóság számára. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

c) Tájékoztatás műfüves pálya használatáról: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az MLSZ megígérte azt, hogy 
megküldi a műfüves pálya használatára vonatkozó szabályokat. Hangsúlyozza, hogy 
természetesen lehet használni a pályát, nem egyénileg, hanem szervezetten.  
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d) A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme: 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Vakok és Gyengénlátók Somogy 
Megyei Egyesülete támogatást kért a programjai megvalósításához. A polgármester a 
polgármesteri keret terhére 10.000 Ft összegű támogatást biztosít. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata polgármesteri keret terhére történő egyesületi támogatásról. 

 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri döntés 
nyomán, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról 
szóló 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati 
rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei 
Egyesülete részére 10.000 Ft összegű támogatás átadását – a polgármesteri keret terhére 
– jóváhagyja. 
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 
(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

e) Tájékoztató sikeres pályázatról: 
 
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat már 
körülbelül három alkalommal nyújtott be pályázatot a világháborús emlékmű felújítására. 
Kiemeli, hogy a jelenlegi pályázat sikeres volt, és 2 millió forintot nyert az önkormányzat. 
Elmondja, hogy a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok benyújtása folyamatban van. 
 
 

f) Tájékoztatás közfoglalkoztatás alakulásáról: 
 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az új közfoglalkoztatási 
program 2019. március 1. napjától indul, 70 %-os támogatottsággal, 20 fő emberrel. 
Megjegyzi, hogy a település adóerő-képessége miatt van a 70 %-os támogatás. 
 
Liber János képviselő 
 
Megkérdezi, hogy az egy éves programon belül, kötelező-e cserélni az embereket. 
 
Péntek László polgármester 
 
A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy nem kötelező cserélni az embereket, lehet 
éves szerződést is kötni.  
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Kiemeli, hogy azok az emberek, akik „jól” dolgoznak, március 1-től 3 hónapig álláskeresési 
támogatást kapnak, tehát nem lehető őket felvenni, csak három hónapot követően. Elmondja, 
hogy három hónapig az önkormányzat kiközvetítés alapján feltölti a létszámot, és ezt 
követően vissza tudják venni azokat, akik akarnak is dolgozni. 
 
 

g) Tájékoztatás ingyenes hallásszűrésről: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy egy miskolci cég jelentkezett 
hallásszűrés végzésére. Megjegyzi, hogy csak egy csendes helyet kért a cég, ahol 
megtarthatják a vizsgálatot. 
 
 

h) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme: 
 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy támogatási kérelem érkezett a 
Medicopter Alapítványtól. Kiemeli, hogy az alapítvány életmentő eszközök megvásárlásához 
kér támogatást. A polgármester a polgármesteri keret terhére 20.000 Ft összegű támogatást 
biztosít. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata polgármesteri keret terhére történő támogatásról. 
 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 
forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 29.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1) 
bekezdése alapján a Medicopter Alapítványnak 20.000 Ft összegű támogatás átadását 
– a polgármesteri keret terhére – jóváhagyja, az alapítvány kérelmében szereplő 
szükséges életmentő eszközök megvásárlásához. 
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 
(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

i) Pályázat benyújtása a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 
támogatásra: 

 
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a DRV Zrt. a 2019-2033. 
időszakra gördülő fejlesztési tervet készített, és ez a pályázat a gördülő fejlesztési tervben 
szereplő munkákra biztosít 70 %-os támogatást. Elmondja, hogy a pályázathoz szükség van 
műszaki tervre és költségszámításra is, melyet a DRV Zrt. munkatársaival közösen 
készítenének el.  
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Kiemeli, hogy a gördülő fejlesztési tervben nettó 41 millió forint összegű költség van, de 21 
millió 350 ezer forint összegű az a fejlesztés, melyhez nem kell engedély. Elmondja, hogy 
sikeres pályázat esetén 2020. május végéig be kell fejezni a munkálatokat. Tájékoztatást ad 
arról, hogy a pályázatba tolózárcsere, kerítés-oszlop, kútfelújítás, és 3 db tűzcsap cseréje kerül 
bele. 
A polgármester megjegyzi, hogy a Kossuth utcában a régi csővezeték kicserélése lenne jó, de 
arra sajnos nem lehet pályázni, de elmondja, hogy az körülbelül 100 millió forintba kerülne. 
A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a pályázat benyújtásával az 
önkormányzatnak 6.853.350 forintot kellene önerőként biztosítani, a kérdés az, hogy 
benyújtsák-e a pályázatot. Megjegyzi, hogy a felújításra kerülő tételek kikerülnek a gördül 
fejlesztési tervből. 
 
Liber János képviselő 
 
Véleménye szerint adja be az önkormányzat a pályázatot, mivel előbb vagy utóbb a gördülő 
fejlesztési tervben szereplő tételeket ki kell majd cserélni. 
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Péntek László polgármester javasolja a pályázat 
benyújtását, valamint a 6.853.350 forint összegű önerő biztosítását. 
 
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata pályázat benyújtásáról. 
 
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Segesd 
Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható 
támogatásra. 
 

- A rekonstrukció teljes költsége: 22.840.500 Ft 
- Vissza nem térítendő támogatás: 15.987.150 Ft 
- Szükséges önerő (30 %): 6.853.350 Ft. 

 
2./ A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 30 %, azaz 6.853.350 Ft összegű 
önerőt az önkormányzat 2019. év költségvetésében szereplő tartalék terhére biztosítja. 
 
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 
valamint a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős: Péntek László polgármester 
 

 
j) Nemzeti színű zászlók rendelése: 

 
Dr. Mohr Tamás alpolgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy közeledik március 15.-e, 
az első nemzeti ünnep, amikor zászlót helyez el az önkormányzat a közterületeken lévő 
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oszlopokra. Elmondja, hogy végig járta a falut, és kb. 45 db kisméretű zászló hiányzik. 
Javasolja a zászlók és a tartók mihamarabbi megrendelését. 
 
Péntek László polgármester az alpolgármester úr javaslatát szavazásra bocsátja.  
 
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata nemzeti színű zászlók biztosításáról. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
50 db kisméretű nemzeti színű zászló, valamint 50 db tartó megrendelésére. A 
képviselő-testület a zászlók és a tartók költségét a tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 

k) Díszfák pótlásának megtárgyalása: 
 
Gyöngyösi Norbert képviselő tájékoztatja a megjelenteket, hogy az alpolgármester úrral végig 
járták a település utcáit és összeírták, hogy mennyi és milyen díszfára lenne szükség. 
Elmondja, hogy a Rózsadomb-, a Jókai-, a Kossuth- és a Teleki utcába szükség lenne 223 db 
díszszilva fára, a Széchenyi utcában 70 db gömbakác hiányzik, illetve a Vörösmarty utcába 
100 db valamilyen díszfára lenne szükség. Javasolja, hogy a polgármester kérjen árajánlatot a 
közterületen lévő fák pótlására vonatkozóan. 
 
Péntek László polgármester Gyöngyösi Norbert képviselő javaslatát szavazásra bocsátja.  
 
A javaslatot a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 
következők szerint határoz: 
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2019. (II. 14.) 
önkormányzati határozata árajánlat kéréséről. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a legalább három darab árajánlat beszerzésére, 223 db díszszilva fára, 70 db 
gömbakácra és 100 db egyéb díszfára vonatkozóan.  
 
Határidő: értelem szerint (a következő rendes képviselő-testületi ülés) 
Felelős: Péntek László polgármester 

 
 
 
Miután más hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 
berekeszti. 
 

Kmf. 
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 Péntek László  dr. Varga Katalin 
 polgármester  jegyző 


