
J e g y z ő k ö n y v  
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 8.-án, 16 

órai kezdettel a Művelődési házban megtartott közmeghallgatásos üléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Péntek Vince, 

Takácsné Illés Henriett, Liber János és Gyöngyösi Norbert képviselők, valamint a jelenléti ív 

szerinti meghívottak közül Széll Árpádné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Cser 

Imre Attiláné a Segesdi Tündérkert Óvoda intézményvezető-helyettese, Baranyai Lajosné a 

Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület elnöke és dr. Varga Katalin jegyző.  

A testületi tagokon és a meghívottakon kívül 7 fő segesdi lakós is jelen van az ülésen. 

 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila képviselő. 

 

Az első napirendi ponton Jaklovics Viktor alezredes a Közrendvédelmi Osztály vezetője is 

résztvevője az ülésnek.  

 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 

tagja jelen van, a határozatképes közmeghallgatásos ülést megnyitja. 

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2019. (III. 8.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pontok: 

 

 1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 

Felkért előadó: Nagyatád Kapitányságvezető 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi munkájáról. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

 3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

6./ Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

7./ Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 



 

 

8./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének 

meghatározása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

9./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről. 

Előadó: Jaklovics Viktor alezredes a Közrendvédelmi Osztály vezetője 

 

Az alezredes úr kiemeli, hogy Segesd község jó közbiztonságú, békés és „élhető” település. 

Elmondja, hogy a 2016-ban megindult tendencia 2018-ban is folytatódott, tehát csökkent a 

bűncselekmények száma. Emlékezteti a megjelenteket, hogy 2016-ban 47 bűncselekményt 

követtek el, 2017-ben 27-et, és 2018-ban 30 körüli az elkövetett bűncselekmények száma. 

Kiemeli, hogy Segesd az egyik legnagyobb település a térségben, tehát a 30-as szám 

alacsonynak tekinthető. Elmondja, hogy a 30 bűncselekményből 5 db ittas vezetés és 3 db 

közlekedési baleset volt, tehát a ténylegesen elkövetett bűncselekmények száma 22 db. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elkövetett bűncselekményekből 2 súlyos testi sértés, 1 

zaklatás és 14 lopás, volt, a többi pedig az egyéb bűncselekmény.  

Elmondja, hogy az őrszoba rendszer 2013. március 1-je óta működik. Hangsúlyozza, hogy 

amikor a falufelelős rendőrök nem dolgoznak, akkor is vannak rendőrök a községben, a nap 

24 órájában elérhetőek. A Segesden lévő őrszobát bármikor lehet hívni, és a rendőrök a 

helyszínre érkeznek. Kiemeli, hogy fejlett technikai rendszernek tekinthető a tevékenység 

irányítási központ, amely az összes járőrszolgálatot irányítja. Elmondja, hogy ez a központ 

dönt arról, hogy melyik autóra küldi a jelentést, természetesen arra, amelyik közelebb van az 

elkövetés helyéhez. Hangsúlyozza, hogy gépjárművek is fejlett technikával rendelkeznek, a 

rendőr a számítógépes rendszeren nyugtázza a megtett intézkedést. Elmondja, hogy az 

intézkedési átlag 2016-ban 14,46 perc volt, 2017-ben 12,5 percre csökkent le, illetve jelenleg 

10 perc körül van. 

Hangsúlyozza, hogy a felderítés a településen 100 %-os volt, tehát minden elkövetőt elkaptak. 

Kiemeli, hogy az ittas járművezetőkkel szemben zéró tolarencia van továbbra is, ők a 

„legfőbb ellenség”.  

 

Péntek László polgármester megköszöni a beszámolót és megkérdezi, hogy van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzik el, a polgármester megköszöni a tájékoztatást, és 

javasolja, hogy a testület a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót fogadja el. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2019. (III. 8.) 

önkormányzati határozata beszámoló elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 



 

 

Jaklovics Viktor alezredes úr távozik az ülésteremből. 

 

 

2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi munkájáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

A polgármester részletesen ismerteti a hallgatósággal a 2018. évi önkormányzati munkáról 

szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Kiemeli, hogy az önkormányzat 

tevékenysége ismert, mivel az a nyilvánosság előtt zajlik. Kiemeli a 2018-ban tartott testületi 

ülések, valamint az elfogadott önkormányzati rendeletek számát. Részletes ismertetést ad a 

folyó és a már végéhez közeledő pályázatokról. Kiemeli, hogy a TOP-os pályázat keretében, 

2018-ban felújításra került a múzeum, a bor- és pálinkaház, megépült az interaktív park, 

valamint a nyilvános mosdó is. Elmondja, hogy ugyanebben a pályázatban sikerült sátrakat is 

beszerezni a rendezvényekhez. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat 2018-ban több, mint 17 

millió forintot fizetett ki támogatásokra.  

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közfoglalkoztatási program egyik fontos eleme a 

szemétszedés, megjegyzi, hogy amennyiben ez nem lenne, elég „szemetes” lenne a település. 

Kiemeli, hogy a településen 23 db utca van, melyek nagy része már felújításra került. 

Elmondja, hogy fő célja az önkormányzatnak, hogy 2019-ben a Kölcsey utca is felújításra 

kerüljön, mely az SZGYF-es kiváltásos pályázathoz is kapcsolódik. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy jelenleg nincs az önkormányzatnak közmunkása, mivel az 

új program még nem indult be, jelenleg a közvetítések folynak. Megjegyzi, hogy elég sok 

kritika éri a közmunkások tevékenységét, azonban kiemeli, hogy a közmunkások által 

folyamatos a közterületek és az átereszek karbantartása, a tűzifa előkészítése, vagy pl. 2018-

ban mederlapokat raktak le. Megjegyzi, hogy 2018-ban az önkormányzat 39 embert 

foglalkoztatott közmunkásként. Megköszöni a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek 

munkáját. 

Kiemeli, hogy 2019-ben az önkormányzat 20 főt foglalkoztat, és a program 70 %-os 

támogatottságú lesz.  

Hangsúlyozza, hogy a 2018. évi adóbevétel 117.447.964 Ft volt.  

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat 2019-ben a Magyar Falu Program 

keretében pályázatot nyújt be bölcsőde kialakítására, ravatalozó felújítására, polgármesteri 

hivatal tetőfelújítására, belterületi utak felújítására, multifunkcionális kommunális gép 

vásárlására, valamint a művelődési házban a színpad és a színpad mögötti rész felújítására.  

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendhez. 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Az Alapítvány Segesdért elnevezésű szervezet működéséről beszélne néhány szót. Kiemeli, 

hogy az alapítvány 28 éve működik. Elmondja, hogy az ösztöndíj rendszer 2010-től kiterjedt 

az általános iskolás, a középiskolás, a főiskolás és egyetemista jól tanuló, hátrányos helyzetű 

diákokra is. Kiemeli, hogy egy jól tanuló általános iskolás gyermek havi ösztöndíja 4.500 Ft, 

egy főiskolásé pedig akár havi 9.000 Ft is lehet. Elmondja, hogy a településen van olyan 

többgyermekes család, ahol 3 gyermek is kap ösztöndíjat. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 

az alapítvány vagyona az elmúlt évben, egy az alapítványra hagyott lakóház értékesítése 

miatt, nagymértékben nőtt. Kiemeli, hogy jelenleg az alapítványnak 14 millió forintos a tartós 

vagyona. Elmondja, hogy az önkormányzat havonta 200 ezer forinttal támogatja az alapítvány 

működését, illetve az adó 1 %-ának felajánlásából is van bevétele a szervezetnek.  

 



 

 

 

Veszner József segesdi lakós  

 

Gratulál az önkormányzat működéséhez. Felveti, hogy érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy 

Felsőbogátpusztán szükség van-e annyi közvilágítást biztosító lámpára, amennyi jelenleg van, 

mivel már talán csak egy lakóház található ott. Az ebtartással kapcsolatban elmondja, hogy 

már korábban is volt szó arról, hogy egy kistérségi kutyamenhelyet tartanának fenn a 

települések, ezt is napirenden lehetne tartani a fokozott ebtartási problémák miatt. A 

közterületek karbantartásával kapcsolatban megjegyzi, hogy hosszú távon érdemes lenne egy 

3 fős stabil brigádban gondolkodni, amely ellátná ezt a feladatot. Kiemeli, hogy a 

karbantartók bére az adóbevételből is fedezhető lenne, továbbá az emberek figyelmét fel 

kellene hívni a kaszálásra, az ingatlanok rendbetételére. 

Véleménye szerint a benzinkút mögötti területtel is kezdeni kellene valamit, mivel nagy 

csúnya látványt nyújt. Emlékezteti a megjelenteket, hogy még korábban a Treff Kft. egy 

autómosót akart a területen, de ebből nem lett semmi. Megjegyzi, hogy az önkormányzat 

visszavehetné a területet és parkosíthatná. 

Elmondja, hogy az Alsó-hegyen nagyon sok elhagyott kút van, melyek veszélyesek. Kiemeli, 

hogy a családi gazdálkodók figyelmét fel kellene hívni az ilyen kutak végleges 

megszüntetésére. 

A Víziközmű Társulattal kapcsolatban elmondja, hogy a Fundamenta szerződések 2018-ban 

járnak le. Megkérdezi, hogy mi várható a társulathoz befolyt pénzösszeggel, mivel véleménye 

szerint ezt nem kellene visszaosztani a lakosságnak, hanem fejlesztésre lehetne költeni. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a katolikus templomnál komoly építkezés folyik, az építési 

törmelék már az általános iskola udvarába is átér, ez meglehetősen veszélyes. Kiemeli, hogy 

az általános iskola udvara nagyon „kopasz”, még egy hintája sincs az iskolásoknak. 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban volt szó arról, hogy a segesdi általános iskola 

egyházi fenntartásba kerül, ezt hibás lépésnek tartaná, ott, ahol csak egy iskola van. 

 

Perák László segesdi lakós 

 

Szeretné megköszönni az önkormányzatnak, hogy megrendelte és kifizette az Ady E. utcai 

árokásást, mely sokat segített az ott lakóknak. Elmondja, hogy gyakran jár a „hegyre”, és 

tapasztalja, hogy mennyivel jobbak az utak, amióta az önkormányzat áldozott a 

karbantartásra. Megköszöni, hogy az önkormányzat ezzel is sokat foglalkozott 2018-ban. 

Elmondja, hogy az első bejárónál, az egyik területen szántást végeztek, és azt tapasztalja, 

hogy egészen az útig szántanak már a gazdák, a föld, a sár pedig az útra potyog rá. 

Véleménye szerint a mezőgazdasági vállalkozókkal fel kellene venni a kapcsolatot, és 

megbeszélni velük azt, hogy ne tegyék tönkre az utat a nagy gépeikkel.  

Elmondja, hogy az Ady E. utcából, ahogy megy ki gépkocsival a 68-as útra, a sarkon jobb 

oldalt van egy nagy bokor, mely akadályozza a kilátást. Kiemeli, hogy a kilátást még az 

elhelyezett utcanév-táblák is akadályozzák, véleménye szerint ez balesetveszélyes. Elmondja, 

hogy ugyanezen az úton visszafelé a Nepomuki szobornál, a kanyarban az Ady E. utcába való 

bekanyarodás veszélyes, mivel a kanyarban van egy nagy fenyőfa és nem látni el a Kanizsai 

utca felé. 

 

Péntek László polgármester 

 

Veszner József egyházi iskolával kapcsolatos hozzászólására reagálva tájékoztatást ad arról, 

hogy az újévi szentmisén jelen lévő államtitkár úr vetette fel ennek lehetőségét.  



 

 

Ezt követően a testület, a plébános úr és az igazgató asszony a január 3.-i ülésen beszélgettek 

az átalakításról. Kiemeli, hogy azóta már világossá vált, hogy a püspökség nem támogat ennyi 

katolikus iskola működését, tehát már nincs napirenden a kérdés. 

Tájékoztatást ad arról, hogy a település hosszú távú fejlesztési koncepciójának része a Dózsa 

tér parkosítása.  

A karbantartó brigád létrehozásával kapcsolatos felvetésre reagálva elmondja, hogy az ötlet jó 

és az önkormányzat is e felé halad. 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Kutas család Felsőbogátpusztán már felvásárolta szinte 

az összes lakóházat. Elmondja, hogy az önkormányzat hosszú távú terve az is, hogy 

Bertalanpuszta megszűnjön és a jelenleg ott élők a faluban találjanak maguknak ingatlant. 

Megjegyzi, hogy a CSOK erre lehetőséget is ad. 

 

Liber János képviselő 

 

Elmondja, hogy igaza van Perák László segesdi lakósnak abban, hogy a nagy gépek tönkre 

teszik a zártkerti utakat. Véleménye szerint is beszélni kellene a mezőgazdasági 

vállalkozókkal. Megjegyzi, hogy jó lenne, ha 2019-ben is folytatódna a zártkerti utak 

karbantartása. 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az utcanév-táblákat eredetileg a másik oldalra tették volna, 

de oda nem lehetett. Elmondja, hogy a másik oldalon vannak a táblák, de nem lehet beljebb 

rakni ezeket. Kiemeli, hogy az az egy lehetőség van, hogy a „ferrokovos” táblát feljebb 

emelik egy méterrel, és akkor a táblák között el lehet látni.  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását. 

 

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2019. (III. 8.) 

önkormányzati határozata a 2018. évi beszámolóról. 

 

A képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati munkáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Péntek Vince képviselő a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Elmondja, hogy bizottsága a 2019. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásra készült anyagát 

megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kiemeli a bevételek és kiadások főbb számait, és a 



 

 

mérlegfőösszeget. Elmondja, hogy a költségvetés eleme a pénzmaradvány is, melynek 

összege 132 millió forint.  

Kiemeli, hogy a költségvetés alapja a bevétel, melynek 30 %-át az állami támogatás, 10 %-át 

az intézményi működési bevételek, és szintén 30 %-át az adóbevételek teszik ki. Elmondja, 

hogy a költségvetés mérlegegyezőséggel tervezett, a céltartalék 65 millió forint. Megjegyzi, 

hogy a biztonságos működés feltételei adottak. Bizottsága a 2019. évi költségvetést 

elfogadásra javasolja. 

 

Liber János képviselő az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke  

 

Elmondja, hogy az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolta az I. fordulóra beterjesztett költségvetést. Megjegyzi, hogy szerencsésen alakul az 

önkormányzat költségvetése, de felhívja a figyelmet a pályázati úton elnyerhető 

támogatásokra. 

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott 

be a víziközművek rekonstrukciójára, mely pályázat a gördülő fejlesztési tervben lévő egyes 

tevékenységek megvalósítására irányul. Kiemeli, hogy az önerő 30 %-os ennél a pályázatnál. 

Hangsúlyozza, hogy a költségvetés 65 millió forint összegű tartalékkal tervezett, megjegyzi 

azonban, hogy úgy kell gazdálkodnia a testületnek, hogy a következő testület is biztonságosan 

tudjon indulni 2019. őszén.  

 

A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséhez. 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

A polgármester javasolja a költségvetési rendelet előterjesztés szerinti elfogadását. Javaslatát 

a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva megalkotja a 

jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  

 

4./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes támogatási formák igénylése az 

öregségi nyugdíjminimumhoz kötöttek, de ennek összege 10 éve nem változott. Elmondja, 

hogy az alpolgármester úr nyújtott be módosító indítványt a jövedelemhatárok „kitágítására”.  

 

 



 

 

 

 

Péntek Vince képviselő a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága a módosító rendelet-tervezetet megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra 

javasolja. 

 

 

Liber János képviselő az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke  

 

Bizottsága megtárgyalta a rendeletet-tervezetet és elfogadásra javasolja. Megjegyzi, hogy a 

rendelet egy új támogatási formával is kiegészült, a születési támogatással. 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy eredetileg a javaslata a babakötvénybe való egyszeri 

befizetést tartalmazta, de helyette a születési támogatás is megfelelő. Véleménye szerint a mai 

fiatalok a mának élnek, és nem takarékoskodnak. Kiemeli, hogy arra kell ösztönözni a 

fiatalokat, hogy a kapott 30 ezer forint összegű támogatást fizessék be a babakötvénybe. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja a rendelet-tervezet előterjesztés 

szerinti elfogadását. Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

5./ Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 

fizetési kötelezettségeinek meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester részletezi a saját bevételek összetételét. Hangsúlyozza, hogy az 

önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete, tehát a bevételek fedezik a 

kiadásokat. Javasolja a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

Javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 



 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2019. (III. 8.) 

önkormányzati határozata a saját bevételekről és az adósságot keletkeztető 

ügyletekről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzati saját bevételek, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020-

2022. évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

         Adatok e Ft-ban 

Saját bevételek 2020. év 2021. év 2022. év 

Helyi adóból és települési adóból 
származó bevétel 98.800 98.800 98.800 

Az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű 
jog értékesítéséből és hasznosításából 
származó bevétel       

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 20.000 20.000 20.000 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel       

Bírság-, pótlék- és díjbevétel  1.000 1.000   1.000 

Kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés       

Összesen 119.800 119.800 119.800 

  

                

            Adatok e Ft-ban 

Adósságot keletkeztető ügyletek 

2020. év 2021. év 2022. év 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása       

Hitelviszonyt megtest. értékpapír, 
kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír        

Váltó kibocsátása       

Pénzügyi lízing megkötése       

Adásvételi szerződés megkötése 
visszavásárlási kötelezettség kikötésével       

Legalább 365 nap időtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem 
fizetett ellenérték       

Külföldi hitelintézetek által, származékos 
műveletek különbözeteként az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti betétek, és azok 
összege       

Összesen       

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 



 

 

6./ Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelenleg hatályban lévő szabályzat már 

nem alkalmazható, a megváltozott jogszabályi környezet miatt, ezért mindenképpen 

szükséges egy új közbeszerzési szabályzat elfogadása. Javasolja az önkormányzat 

közbeszerzési szabályzatának elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2019. (III. 8.) 

önkormányzati határozata közbeszerzési szabályzat elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Segesd Község Önkormányzat 

Közbeszerzési szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja azzal, hogy 

hatálybalépésével egyidejűleg a korábban e tárgyban kiadott szabályzat hatályát veszti. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

7./ Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

A terv elfogadására vonatkozó javaslatát a testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2019. (III. 8.) 

önkormányzati határozata a 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról.   

A képviselő-testület a 2019. évi nemleges közbeszerzési tervet jóváhagyja azzal, hogy 

közbeszerzési értékhatárt elérő év közbeni testületi döntés esetén azt haladéktalanul 

módosítani kell.  

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

7./ Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének 

meghatározása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 



 

 

 

Kiegészítés: 

 

A jegyző elmondja, hogy magas gyermeklétszám miatt 2015-ben a Vörösmarty utca és a 

Dankó utca átkerült az I. számú óvoda körzetéhez, majd a két utca 2016-ban visszakerült a II. 

számú óvoda körzetéhez. Kiemeli, hogy a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan az 

óvodavezető nem látta indokoltnak a körzethatárok megváltoztatását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester javasolja az óvoda felvételi körzetének és nyitva tartásának meghatározását. 

 

Javaslatát 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett elfogadva a 

képviselő-testület a következő határozatot hozza:  

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2019. (III. 8.) 

önkormányzati határozata az óvodával kapcsolatos fenntartói döntés meghozataláról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Tündérkert Óvoda 

fenntartásával kapcsolatos jogköre gyakorlása során az óvodai felvételi körzeteket a 

2019/2020-as nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. számú óvoda Segesd, Szabadság tér 6.  II. számú óvoda Segesd, Teleki utca 32.  

• Ady Endre utca     Alsóhegy 

• Akác-sor     Bem utca  

• Arany János utca    Damjanich utca 

• Bajcsy-Zsilinszky utca    Vasút utca 

• Bertalanpuszta     Dózsa tér 

• Felsőbogátpuszta    Erdészház 

• Hegyaljai dűlő     Munkácsy utca 

• Iskola utca     Petőfi utca 

• Jókai utca     Rákóczi utca 

• József Attila utca    Szabadság utca 

• Kanizsai utca     Táncsics utca 

• Kölcsey utca     Teleki utca 

• Kossuth utca     Dankó utca 

• Lászlómajor     Vörösmarty utca 

• Pálmaház utca 

• Perczel Mór utca 

• Rózsadomb utca 

• Szabadság tér 

• Széchenyi utca 

• Tompa Mihály utca 

 

2./ A képviselő-testület az óvoda nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

a) Az intézmény napi  

  aa) nyitvatartási ideje: 10,5 óra 

  ab) nyitás időpontja: 6.30 órakor 

  ac) zárás időpontja: 17.00 órakor. 



 

 

 

b) Az intézmény heti nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig, heti 52,5 óra (az a) pont 

szerinti napi nyitva tartással). 

c) Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a 

következő év augusztus 31. napjáig folyamatosan tart nyitva (az a) pont szerinti napi 

nyitva tartással, a b) pont szerinti heti nyitvatartási idő mellett), kivéve az intézmény 

nevelő-testülete által elfogadott éves munkaterv részét képező helyi nevelési év 

rendjében megállapított évközi szünetet, vagy az elrendelt rendkívüli szünetet. 

 

3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti felvételi 

körzetet, valamint a 2./ pont szerinti nyitvatartási rend közzétételéről a helyben szokásos 

módon és az önkormányzat honlapján gondoskodjon. 

 

4./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy az 2./ pont szerinti 

nyitvatartási rendről a szülőket írásban tájékoztassa. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester, Cser Imre Attiláné intézményvezető-helyettes 

 

 

8./ Egyéb ügyek. 

 

a) Szakmai segítségnyújtás megtárgyalása: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy a 2018. decemberi ülésen 

döntés született az óvodavezetői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról. Elmondja, hogy a 

pályázati kiírás szerint a megbízás kezdő időpontja 2019. június 1. napja, a megszűnése pedig 

2024. május 31. napja. Kiemeli, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint „Ha 

jogszabályi előírás vagy a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének 

megbízása, munkaszerződése határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás 

vagy a munkaszerződés utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra 

esne, a megbízás, a munkaszerződés lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell 

meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott 

határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.” Elmondja, hogy a 

szakmai segítségnyújtás a korábban hozott döntés felülvizsgálatára irányul. Javasolja, hogy a 

testület úgy módosítsa a 232/2018. (XII. 18.) önkormányzati határozatát, hogy az 

intézményvezetői megbízás utolsó napja 2024. július 31. napja legyen.  

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 

elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 69/2019. (III. 8.) 

önkormányzati határozata korábban hozott döntés módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 232/2018. (XII. 18.) 

önkormányzati határozatát úgy módosítja, hogy az intézményvezetői megbízás utolsó 

napja 2024. július 31. napja legyen.  

 



 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

b) Tájékoztatás Közút megkereséséről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat épülete előtt 

az úttesten záróvonal van, tehát az iskola felől nem lehet szabályosan bekanyarodni, illetve az 

önkormányzattól nem lehet szabályosan balra kifordulni. Elmondja, hogy levelet írt a 

Közútnak, akik engedélyezték a szaggatott vonal felfestését mindkét oldalon, tehát a forgalom 

elől elzárt terület megszakítását. 

 

c) Böhönyei Mentőalapítvány támogatási kérelme:  

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Böhönyei Mentőalapítvány 

támogatást kért a betegellátáshoz szükséges korszerű felszerelések, eszközök beszerzésére. 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 70/2019. (III. 8.) 

önkormányzati határozata polgármesteri keret terhére történő alapítványi 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 Böhönyei Mentőalapítvány részére 20.000 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 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a polgármesteri keret terhére 30.000 Ft 

összeggel támogatta a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskolában a nőnap megtartását. 

 

d) Tájékoztatás ösztöndíjpályázat eredményéről: 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy Segesd is része a „Rinyamenti 

Közösség az Emberekért” elnevezésű pályázatnak. Elmondja, hogy a pályázat keretében 

lehetőség volt a középiskolás diákoknak ösztöndíjra pályázni. Kiemeli, hogy 1 fő segesdi 

lakósnak is ítéltek meg ösztöndíjat, az első féléves ösztöndíj 2018. december 15.-én átadásra 

került. 

 

e) Díszfák pótlása: 

 



 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy a testület az elmúlt ülésen 

felhatalmazta a polgármestert arra, hogy szerezzen be három árajánlatot a pótlásra kerülő 

díszfákra vonatkozóan.  

Tájékoztatást ad arról, hogy ez idáig egy árajánlat érkezett be, és az ajánlat szerint a díszfák 

2.314 ezer forintba kerülnének. Kiemeli, hogy a másik két árajánlat beérkezése folyamatban 

van. 

 

f) Dr. Györkös Balázs r. alezredes kinevezésének véleményezése: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Somogy Megyei Rendőr-

Főkapitányság megkereste az önkormányzatot az új rendőrkapitány kinevezésének 

véleményezésével kapcsolatban. A polgármester ismerteteti, hogy Molnár Gábor r. ezredes, 

megyei rendőrfőkapitány, Dr. Györkös Balázs r. alezredest tervezi kinevezni a Somogy 

Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagyatád kapitányságvezetői beosztásába. 

A polgármester ismerteti Dr. Györkös Balázs életpályáját. 

A polgármester javasolja, hogy a testület véleményezze Dr. Györkös Balázs r. alezredes 

kinevezését. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2019. (III. 8.) 

önkormányzati határozata kinevezés véleményezéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Györkös Balázs r. 

alezredes Úrnak a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság 

Nagyatád kapitányságvezetői kinevezését támogatja, javasolja kapitányságvezetői 

megbízását. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

g) Egyéb témák: 

 

Bazsika László segesdi lakós 

 

Véleménye szerint a Dózsa térre elhelyezett forgalomkorlátozó táblának nincs sok értelme, 

inkább fekvőrendőröket kellene lefektetni. 

 

Dr. Mohr Tamás alpolgármester 

 

A felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Dózsa téren lakó egyik személy kezdeményezte 

a sebességlassító tábla kihelyezését, valamint a fekvőrendőrök kiépítését. Kiemeli, hogy 

napirenden tartja a testület a fekvőrendőrök elhelyezését, de az önkormányzat megvárja, amíg 

útépítés lesz a községben. 

Emlékezteti a megjelenteket, hogy a Coop ABC tetején van egy gólyafészek, ahol a tavalyi 

évben öt kisgólya született. Elmondja, hogy már a tavalyi évben jelezte az E.On felé, hogy a 



 

 

Kossuth utcán lévő villanyoszlopok közül kettőre magasítót szeretne emeltetni az 

önkormányzat. Kiemeli, hogy a napokban érkezett meg a válasz, mely szerint ki kell 

választani a kettő oszlopot és megcsinálják a fészkekhez szükséges magasítót. 

 

A polgármester kéri a megjelenteket, hogy akinek bármely témával kapcsolatos kérdése, 

észrevétele, javaslata van, az tegye meg. 

 

 

Miután hozzászólás nem hangzik el, a polgármester megköszöni a megjelenést, a 

közmeghallgatásos ülést berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Péntek László  dr. Varga Katalin 

 polgármester  jegyző 


