Jegyzőkönyv
Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 9.-én 15.00
órai kezdettel az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, soron kívüli 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
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.
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Napirendi pontok:
1./ Az EFOP-2.2.-17 konstrukcióban megvalósuló projektek kapcsán használatba adott
ingatlanok állami tulajdonba adása kérésének megtárgyalása.
Előadó: Péntek László polgármester
2./ Egyéb ügyek.

1./ Az EFOP-2.2.-17 konstrukcióban megvalósuló projektek kapcsán használatba adott
ingatlanok állami tulajdonba adása kérésének megtárgyalása.
Előadó: Péntek László polgármester
Kiegészítés:
Péntek László polgármester emlékezteti a megjelenteket, hogy az önkormányzat az SZGYF-el
használati megállapodást kötött 8 db önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra vonatkozóan.
Elmondja, hogy ezekre az ingatlanokra az EFOP-2.2.-17 konstrukció keretében lakóházakat
építtettek. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az SZGYF Somogy Megyei Kirendeltsége
megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a testület döntsön az ingatlanok térítésmentes
állami tulajdonba adásáról. Kiemeli, hogy az állami tulajdonba adás a korábbi 8 ingatlant,
valamint az 1005/2 hrsz.-ú ingatlant érintené.
Kérdések és hozzászólások.
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Emlékezteti a megjelenteket, hogy korábban négy ingatlanról volt szó, majd ebből hat, illetve
nyolc lett.

Kiemeli, hogy a telkek forgalmi értékét tekintve kb. 1 millió forintot adnánk át a Magyar
Államnak.
Péntek László polgármester
Emlékezteti a megjelenteket, hogy a Kölcsey utcát mindenképpen meg kell csináltatnia az
önkormányzatnak, ennek költsége kb. 10 millió forint lesz. Véleménye szerint a térítésmentes
átadás fejében, valamilyen mértékben hozzájárulhatnának a költségekhez.
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Megjegyzi, hogy előfordulhat az is, hogy ebben a pályázatban más településen, pénzért kell
megvásárolni a telkeket.
Liber János képviselő
Megkérdezi, hogy a gázt az önkormányzat köttette-e be a Kölcsey utcába?
Péntek László polgármester
A képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy az SZGYF köttette be a gázt, nem az
önkormányzat.
Dr. Mohr Tamás alpolgármester
Megjegyzi, hogy a gázbekötés valószínűleg belefért a pályázat költségvetésébe.
Péntek László polgármester
Véleménye szerint még járdaépítésről is tárgyalhatnának az SZGYF-el a térítésmentes átadás
fejében.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne
zárkózzon el a használatba adott ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adásától, azonban
az ellenszolgáltatás kérdésében folytassanak tárgyalásokat.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
képviselő-testület a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati határozata állami tulajdonba adásról.
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat nem zárkózik el az EFOP-2.2.-17 konstrukcióban megvalósuló
projektek kapcsán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak használatba adott
ingatlanok állami tulajdonba adásától, azonban az ellenszolgáltatás kérdésében
tárgyalásokat kívánnak folytatni.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

2./ Egyéb ügyek.
a) Tájékoztatás szociális földprogramról:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet állami tulajdonban lévő ingatlanokat adna ingyenes önkormányzati
vagyonkezelésbe, az ingatlanok hasznosítása érdekében. Megjegyzi, hogy az önkormányzat
tulajdonában is vannak olyan területek, melyeket lehetne hasznosítani.
b) Tájékoztatás műfüves pálya avatásáról:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a műfüves pálya avatása 2019.
május 1. napján, 14 órakor lesz a helyszínen. Kéri a képviselőket, hogy aki tud, vegyen részt
az eseményen.

c) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület Nagyatádi Csoport támogatási
kérelme:
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Mozgáskorlátozottak Somogy
Megyei Egyesület Nagyatádi Csoport támogatást kért a 2019. május 11. napján tartandó
megyei vetélkedőn való részvételhez. A polgármester a polgármesteri keret terhére 20.000 Ft
összegű támogatást biztosít.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2019. (IV. 9.) 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 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesület
Nagyatádi Csoportja 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

d) Tájékoztatás Víziközmű Társulat megszüntetéséről:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Víziközmű Társulat 2019.
április 26.-án 17 órakor közgyűlést tart, mely közgyűlésen kimondja a megszűnését.
Elmondja, hogy a közgyűlési időpontjáig meg kell szüntetni a társulat számláját, és a rajta
lévő összeget át kell vezetni a megszűnt víziközmű számlára. Kiemeli, hogy a
szennyvízrendszer kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak többféle költsége is
felmerült, így pl. 33 millió forint önerőt kellett biztosítani az önkormányzatnak a pályázathoz,
az 1,7 km hosszú nyomóvezeték kiépítése 15 millió forintba került, illetve kb. 80 millió
forintot költött az önkormányzat belterületi utak felújítására.

e) Tájékoztatás díszfák pótlásáról:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a díszfák pótlására négy helyre
küldött ajánlatot, azonban ebből ketten küldték meg ajánlatukat. Elmondja, hogy egy pécsi
faiskola 2.314.000 Ft összegű ajánlatot küldött, egy kaposvári cég pedig nettó 4.433.500 Ft
összegű ajánlatot. Megjegyzi, hogy már „kicsúsztak” az időből, ilyenkor már csak konténeres
fát lehet ültetni, de az sokkal drágább.
Liber János képviselő
Emlékezteti a megjelenteket, hogy a Mária-telepi temető előtti út szélére is tervezték a fák
ültetését. Véleménye szerint fenyőfával kellene végig ültetni az út szélét. Javasolja, hogy a
polgármester kérjen ajánlatot a szükséges mennyiségű fenyőfa költségére vonatkozóan.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester Liber János képviselő javaslatát szavazásra
bocsátja.
A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a
következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2019. (IV. 9.) önkormányzati
határozata árajánlat kéréséről.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Mária-telepi temető előtti út szélére, a szükséges mennyiségű fenyőfa költségére
vonatkozóan árajánlatot kérjen.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester

f) Tájékoztatás az óvodapedagógus munkakörre beérkezett pályázatokról:
Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kiírt pályázatra 2 fő
óvodapedagógus jelentkezett. Elmondja, hogy mindkét pályázat megfelelt a pályázati
kiírásnak, a pályázók kiértesítésre kerültek. Kiemeli, hogy a pályázati kiírás szerint az
óvodapedagógusok 2019. augusztus 1. napjától állnak munkába.

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

Kmf.

Péntek László
polgármester

dr. Varga Katalin
jegyző

