
J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 27.-én 10.00 

órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, telefon útján összehívott 

nyilvános üléséről. 

 

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

Gyöngyösi Norbert és Péntek Vince képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 

közül dr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Takácsné Illés Henriett és Talián Bálint Attila képviselő. 

 

Péntek László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 5 

tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

A napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

testület a következő napirendeket tárgyalja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2019. (III. 27.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. 

 

Napirendi pont: 

 

1./ A TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 azonosító számú pályázatban önerő biztosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

1./ A TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 azonosító számú pályázatban önerő biztosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat a TOP-os 

pályázatot 2016-ban nyújtotta be, a pályázat összköltségvetése 150 millió forint körül alakult. 

Elmondja, hogy a pályázatban szereplő felújítások és beruházások megvalósultak, jelenleg az 

elszámolás folyik. Kiemeli, hogy Boros István projektmenedzser összeállított egy táblázatot, 

mely pontosan tartalmazza az egyes projektelemekre költhető és költött kiadásokat. 

Hangsúlyozza, hogy a marketing részfeladat esetében van 153.353 Ft összegű nem 

elszámolható kiadás, valamint a nyilvánosság biztosításánál mutatkozik 50.000 Ft összegű 

nem elszámolható kiadás. Elmondja, hogy összesen az önkormányzatnak 203.353 Ft összegű 

önerőt kell biztosítania a teljes pályázat tekintetében, javasolja ennek jóváhagyását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

képviselő-testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2019. (III. 27.) 

önkormányzati határozata önerő biztosításáról. 

 



Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-

00005 azonosító számú, „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” megnevezésű 

pályázathoz 203.353 Ft összegű önerőt biztosít, a tartalék terhére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést 

berekeszti. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Péntek László          dr. Varga Katalin 

polgármester                   jegyző 


